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ಆನಂದತೀರ್ಥೆ ಗ್ರಂಥೆಮಾಲಾ ಪುಷ್ಪ ೧. 

ದಶಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ. 

ಲೇಖಕರುಃ--- 

ಗುರುರಾಜ, ಭೀ. ಜೋಶಿ. ಬಿ. ಏ. 

ಬಾಗಲಕೊ(ಟ. 

BNO 

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಮುದ್ರಾಮಂದಿರ ಭಾಗಲಕೋಟಿ. 

ಶಕೆ ೧೮೪೬, 

«81 ¥os 

ವಾಣೀವಿಲಾಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಬಾಗಲಕೋಟ, 

ಬೆಲೆ ೧೨ ಆಣೆ. 



BE 
ಬಜಿ ಪನೆ. 

ಯಾಥ್ರನಲು 

ಬಾಗಲಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವೇದಾಂತ ವಿಶಾರದ೦ಾದ ಮೆ; ರಾ ರಾ? 

ಮಳಗಿ ವೇದವ್ಯಾಸಾಚಾರ್ಯರು . ವಾಣೀವಿಲಾಸೆ ಸಂಕ್ಕೃಕ ಪಾಠಶಾಲಾ 

ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯೆನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ೧೦-೧೨ ಜನ ವಿದ್ಯಾ ;ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ 

ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ, ಯ ವೇದಾತ ಸಾಠಪ್ರನಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡು 

ತ್ರಿರುವರು, ದೂರ ದೂರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸಜ್ಜನರುಗಳಿಗೂ ಸತ್ತ 

ತ್ವಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಒಯಿಸಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥರ 

ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಿಬಂಧಗಳ ರೂಪದಿಂದಾಗಲೇ, 

ಪ್ರಬಂಧಗಳ ರೂಪದಿಂದಾಃಗಲೀ, ಸ ವವೃ ದದ ಸೇವೆ ಮಾಡವ” 

ಈ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ ವೆಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಈ ಆನಂದ 

ತೀಥ ೯ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯು' ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ ಈ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಇಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರವಿಂದಗಳು ಅರಳುವವು, ಈ ಮಾಲೆಯಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಾ 

ಪ್ರಿಯು ಈ ವಾಣೀವಿಲಾಸ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವದು. ಸದ್ದೈಸ್ಣವ 

ವೃಂದವು ಸ್ಪಹಸ್ತ ಸರಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಈ ಪುಣ್ಯಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿ ಶ್ರೇ 

i ee ನೆರೆನ ಂಬಿದ್ದೇನೆ. 

ಲೇಖಕ, 



ಮುನ್ನುಡಿ. 

RTA ಹಾಾರನಾಾಔ adic ಇತತ | 

ಅಕ್ರ] ಅತ್ತ: ಕ್ರತಸಿತ aR: ॥ 

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗ್ರಂಥಗಳ ಪರಿ 

ಚಯುವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವದೇ ಈ ಮಾಲೆಯ 
ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಮತೀಯೆರಿಗಷ್ಟೇ ಆಲ್ಲ; 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೂ ಈ ಪುಷ್ಪಗಳು ಉಪಯೋಗ 

ಬೀಳುವವೆಂದು ಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಗೆಯನೆ. ಕನ್ನಡ ವಾಜ್ಮಯವು 

ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದತವಾಗಬೇಕಾದರಕೆ ಮೇದಸಂತ ಜ್ಞಾನವು 

ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾದದ್ದು. ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆಸೊ, ಕಾದಂಬರಿಯ 

ಕಲ್ಪನೆಗೂ, ನಾಟ್ಯದ ರಚನೆಗೂ, ಇತಿಹಾಸದ ಸಂಗತಿಗೂ 

ವೇದಾಂತ ಜ್ಞಾನವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವದ್ದು 

ಈ ಮಾದರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 

ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಶ್ರೀ. ಕರ್ಪೂರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಾಯರಿಗೂ, 
ಆಲೂರ ವೆಂಕಟಿರಾಯರಿಗೂ, ಕೆಂಭಾವಿ ರಾಘವೇಂದ್ರರಾ 

ಯರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸದ್ಗೃಹಸ್ತರಿಗೂ ವಾನು ಖುಣಿ 

ಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. 

ಇದೇರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಮ ಕೃಪಾಳುವಾದೆ ಪಾಂಡು 

ರಂಗನು ವಾಜ್ಮಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸದ್ಗು 

ದ್ದಿಯನ್ನೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ಕೊಡಲೆಂದು ನಾನು ಬೇಡಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 

ಬಾಗಲಕೋಟ, 
ರಕ್ತಾಕ್ಲಿನಾಮ Tg ಗುರುರಾಜ ಭೀ. ಜೋಶಿ 
ಶರ ಶ್ರಾವಣ ಶುದ್ಧ 

ಪ್ರತಿಪದಾ. ಗ್ರೆ೦ಥೆಕತಾಳ. 



ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ. 

೧ ಕತ್ತಲೆಯು ತಾಹರೆದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಾಯಿತ್ಸೆ 

೨ ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿದಾಟ Ny 

೩ ಸಿನೇಮಾ 

೪ ಜಟ್ಟಿಗಳ ಕುಸ್ತಿ 

೫ ಬಿಚ್ಚು ನುಡಿಗಳು 

೬ ಬ್ರಹ್ಮಸ:ರದ ಮಾರ್ಗ 

೭ ಇಬ್ಬಣವಿಲ್ಲದೇ ನಿಬ್ಬಣವೆಂತು? 

೪ ಶ್ರುತಿದೇವಿಯ ತತಿಯು, 

೯ ತತ್ವವೃಕ್ಷ. 
೧೦ ಉಪಸಂಹಾರ, ಚ 

° ೪೩ 

೪೭ 

* ೫೮ 

೬೬ 

* ೬೬ 



ಶ್ರೀಮನ್ಮದ್ವ ಮುನಿಗಳಿಗೆ 
ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಗೈೆಂಥಕರ್ತಾ, 



5 ಆನಂನತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೧ನೇ 

ಎಳಸೊಯಸ್ಯ ವವು, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ 

ಒಂನಿಲ್ಲೊಂದ: ದಿನ ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬಾರದಿರವು ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ 

ಆಯು: ಸಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಬೇಕಾದ ಉಚ್ಚೆ ಶಿಖರದ ಮೊದಲನೇ ಪಾವಟ 

ಗಿಯೇ ಇದು, 

ಆನಿಕ್ಸ ಸುಖಕ್ಕೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತ ಹೇಸಿ ನಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ 

ಮಗ್ಗವಾದ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ತವು ಆಸಂತೋಷದ ಬಿರ.ಗಾಳಿಗೆ ಚದರಿ 

ತಬ್ಲಣಿಕ ಹಕ್ಕಿತೆಂದತೆ ಆದರ ಒಹು ದಿವಸದಿಂದ ತಳ ಊರಿದ ಬೇರುಗಳು 

ಕಿತ್ತಿ ಹೋಗುವವು. ಆ ಮೆಲೆ ಅದು ನಿತ್ಯ ಸುಖವು ಎಲ್ಲಿರುವದೆಂದು 

ಶೊಧಿಸ ಹತ್ತುವದು, 

ಮನಸನು ಆತುರನಾಗಿ ಈ ಸುಖನ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಲು ಬಿಸಲ್ಲುದುಕೆ 

ಯೇತೆ ಅದು ಮುಂದೆ ವಂದೆ ಓಡ ಹತ್ತುವದು, ಆಗ ಅವನು ತನ್ನಗತಿ 

ಯನ್ನ ತಡಿದು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ « ನಾನು ಯಾರ?" ನನ್ನಂತಹ 

ಆನೇಕ ಜಿ ಮಾಶಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಈ ವಿಶ್ವವು ಯಣವದು ?” 

ನಾನು ಹುಡಶುವ ನಿತ್ಯ ಸ.ಖನ್ರು ಯಾಣವದ.] ೫? ಎಂದು ತನಗೆ ತ:ನೇ 

ಪ್ರಶ್ನ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳು-ನ.. ಈ ಕೂಟ ಸ್ರಶ್ನವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬಡಸದಲೆ 

ಎಖ.ಡೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲೆಂದು ನಿಕ್ಟ್ರಿಸ:ವನು. 

ಈ ಪ್ರಶ್ನವನ್ನು ಬಡಿ ಗುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ!! 
ಈ ತ್ರಿಪುಟ ನೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಮೂಲ;ಧಾರವು. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ ವ.ನುಸ್ಕನು € ನಾನು ' ಎಂದರೆ ಅಖಂಡವಾದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಘಟಕ 

ವಸ್ತು ಮಾತ್ರನೆಂದು ನಂಬಿ ನಿತ್ಯ ಸ.ಖವು ಈ ವಿಶ್ವದ ಬಹಿರ್ಫ್ಭಟನೆಯ 

ಲ್ಲ ಯೇ ಅಡಕವಾಗಿರುವದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ 

ಲಾರಂಭಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭೌತಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಉತ್ಸೃನ್ನವಾಗುವವು. ಆದರೆ 

ನಾನು» ಎಂಬದು ಒಂದು ನಿತ್ಯವಾದ ಆತ್ಮವು; ಈ ಜಗತ್ತು ನನ್ನಂತಹ 

ಅನೇಕ ಆತ್ಮರಿಂದಲೂ ಜಡವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದ ದಿಕ್ಕಾಲಗಳಿಂದ 



ಸ.) ನಶ ಪ್ರಕರಣ ಸರಿಚೆಯ, ೩ 
ಸೆ 

ಳಾ ಡಿ ಸಳಷಾರ್.. ಅ... pe —— ದಾ | ನರಂ ಅಜಾ ಅಜೆ ಅಭಾ ಅಜಾ ಜಾಂ me 

ವಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥವು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ನಿತ್ಯೈಸ.ಬನೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಈ 

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ವಿಶ್ವದ ಹೊರಗೂ ಮ್ಹಾನಿಸಿರ.ನದೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆಧ್ಯಾ 

ಕ್ಮಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೊರಡ:ವವು. 

ಈ ಸೂರ್ನದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ಕಿಸುಟಿವನ್ನು ಅನೇ 

ಕರು ಆನೆಕ ದಿತಿಯಿ.ಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿವೇಚ 

ನೆಯು ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುವದೆಂಬದನ್ನು ವಾಚಕರ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತರು 

ವದೇ ಈ ಸುಟ್ಟಿ ಲೇಖನದ ಉಗ್ಗೇಶವು 

ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಮುಸಕೆಸಿ: ದೂರದಲ್ಲಿ ಏನೊ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತದೆ, 

7ನೂಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಇದು ಸರ್ಪವಿರಬಹುದೆಂಗು ಭಾಸವಾಗ 

ಹತ್ತಿತು. ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ತಂದನು ಸರೀ. ಮಾಡಲು ಹಗ್ಗದ ತುಂಡು 
ಡೊಂಕ ದೊಂಕಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಎಂಥ ಮೋಸಿವಾಯಿ ತು? ಗಲ್ಫ) ಹೊತ್ತು 

ಕಳಿತು ವಿಚಃಗಿಸ ತೊಡಗಿನೆನ್ನು ಏನಿದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರ್ಪದಂತೆ ಕಂಡು 

ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೆಗವಾಗಬೇಕೆ ? ಹೀಗೆಯೇ ನಾವು ದಿನಾಲು ನೋಡುವ ವಸ್ತು 

ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಕಂಣಕಟ್ಟುತ್ತಿರಬಹುದೇನು? ಉನ್ನತವಾದ ಗಿರಿ ತಿಖಸ 

ಗಳು ಆಗಾಧವಾದ ಉದಧಿಯು, ಅನ: ತವಾದ ಆಕಾ:ಶನವು-- ಇನೆಲ್ಲಸೂ 

ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರಿದರೂ ಮುಂಡೆ ವೂಂಜಿನ ಹೊಗೆಯಂತೆ ಬಯ 
ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲವು ಶೂನೃ್ಯವಾಗುವದೊೋ ಛೆ: ಹಾಗ:ಗಲಿಕೈಲ್ಲ!! ಈ ಅಂಧೇಕಾ 

ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಸರ್ಣವು ಸ.ಳ್ಛದರೂ, ಹೆಗ್ಗವು ಉಳಿಯತಲ್ಲಪ್ನಾ !! 
44 

ಹೀಗಿರಬಹುದ.; ಇದು ಒಬ್ಬ ಜ:ದುಗ.ರನ ಆಟವು; ಹಿಡಿನುಣ್ಣ ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಹಡಿದು ಉಡಿಶ:ಂಬ ರುಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸರಿಸುವ ೩ ಅದರಂತೆಯೇ ಈ 

ಜಗತ್ತಿನ ಜನದ/ ಗ ರನು ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮುಚ್ಚು ಮರಿಮಾಡಿ 

ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಅದ್ಭತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತೋ"ಸಿ ಅವನ ಮಾಟದ ಹಡತ 
ವನ್ನು ತಿಳಿದೊಡನೆಯೇ ಇವನ್ನು ಬಯಲು ವಾಡಿ ತ:ನೊಸ್ಸನೇ 

ಖೊಳ್ಳೆಂದು ನಗುತ್ತಾನೆ, ನಿಜ! ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋರುವಡೆಲ್ಲವೂ ಕನಸು 

ಎಚ್ಚತ್ತ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಳೇಬೆಳಕು. ಮುಂದೇನು ' ಮುಂದೆ ಒಂದು ಉಳಿ 



೪ ಆನೆಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೧ನೇ 

ಯುವದು; ಅದು ನಿನ್ನೆಯೂ ಇತ್ತು, ಕಈಹೊತ್ತೂ ಇದೆ. ಅದ.ಗೋಸು 

ಗವೇ ಅನು 4 ಸಶ್' ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಳುವೆಯುಳ್ಳೆದ್ದು: 

ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಾದೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಡವೇ? ಆದುದ 

ರಿಂದ ಅದು « ಚಿತಗ;? ಈ ಮೋಹ ಜಾಲನೆಲ್ಲವೂ ಅದರ ಲೀಲೆಯು; 

ಆನಂದದ ಹೊರಸೂಸು; ಅನು ಆನಂದ 

ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯಾರು ವಿಚಾರ ಮಾ? ದರು? ನಾನಲ್ಲವೇ! ನುನು 
ಯಾರ. ? ನನಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನದ ರ.ಚಿಯು ಗೊತ್ತುಂಟ, ; 

ಉತ್ತವು ವಾಸನೆಯ ಳೈ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ನನ 

ಮೊಗು ಬಹು ಚುರುಳಕಾಗಿಡೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸು೨ದರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 

ನೋಡಿ ಮತ್ತವಾಗಿರುವವು. ನಾನು ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತದ ಇಂಪನ್ನು 

ತಿಳಿಯುವೆನು. ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನನ್ನ ತ್ರಚವು 

ಸಿದ್ಧವಡೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗ 
ಳಿಂದ ನಾನು ಕಿಳಿದು ಕೊಳ್ಳುವೆನು, ವಿಷಯಗಳು ಬೇರೆಯಾದರೂ ನನಗೆ 

ಆಗುವ ಕಿಳುವಳಿಕೆಯು ಒಂದೇ; ಆ ತಿಳುಎಳಿಕೆಯೆ € "ನಾನು? ಇದು ನನ್ನ 

ಗಲಿ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲಾ! 

ಇನೆನ್ನಂದು ಬಹು ವಿಲಕ್ಷಣವದೆ ! ನನ್ನಂತೆ ಅನ್ಯರನ್ನು ನಾನೆಂದೂ 

ಪ್ರೀತಿಸುವದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಪತ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವದೆ; ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅನುರಾಗ 

ವಡಿ, ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವಜೆ, ಉಚ್ಚರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೀಚರಲ್ಲಿದೆಯಾ. ಆದರೆ 

ಸ್ವಲ್ಪು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಚಾರಮಾಡಲು ಎರಡಿನೇಯವರ ಮೇಲೆ 

ತೋರಿಸುವ ನನ್ನ ಪ್ರೇಮನೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮದಿಂದಲೇ 
ಎಂಬದು ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರದು, ಆದ;ದರೀೀದಲೇ 

" ನಾನು, ಎಂಬದು ಸ್ರೇಮ, ಆನಂದವು. 

ಇರಾಂಶ " ನಾನು? ಎಂಬ ವಸ್ತುವು ನಿತ್ಯನಾದುದು; ಅದು 

ಜ್ಞಾನವು; ಅದು ಆನೆಂದವು, ಆದಕೆ ನನಗೆ ಈ ದುಖ;ಗಳೇಕೆ? ಅನೇಕ 

ಕೊರತೆಗಳು ನನ್ನನ್ನೇಕೆ ಬಾಧೆ ಬಡಿಸಬೇಕ." ಸಹಜ!! ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನು 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೫ 

ರಾಮಾ ರಾ ನಾಂ ಗಾ ಅ ಯಯ ಲ 

ಒಂದು ದಿವಸ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿ ಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಒಂದು 

ಚಿಕ್ಕದಾದ ನೊಜೆಯ ಕೆಳಗೆ ಹ.ಲಿಯಮರಿಯೊಂದು ಹಸಿವೆ ನೀರಡಿಕೆಗ 

ಳ೦ದ ಬಳಲಿ ಬಾಜು ಬಿಡುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರಸಟ್ಟು ತನ್ನ ಹಿಂಡಿಗೆ 

ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಿದನು, ಹೀಗೆ ಎರಡು ಮಣರು 

ದಿವಸಗಳಪ್ಲಿಯೇ ಅದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕುರಿಮರಿಗಳ ಕೂಡ ಓಡಾಡ 

ಹತ್ತಿತು ಎನೆ ಎ ದಿವಸಗಳೀದಮೇಲೆ ಒಂದುದಿನ ಕುರಿಗಳಕೂಸ ಅದು 

ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲಿಸ್ಸೆ ಹೋಯಿತು. ಕಳಕ್ಕೆ ನೊಡಿಸೊಡನೆಯೇ 

ಅದರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರಹತ್ತಿದವು « ಸುತ್ತುಮುತ್ತ 

ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇಹವು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವದು; ನನ್ನ ದೇಹವು ಮಾತ್ರ ಹಳದೀ 

ಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವದು. ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗಳು ಬಹು ಅಂದವಾಗಿರು 

ವವು, ನಾನು ಈ ಜಃತಿಯವನಲ್ಲ” ಎಂದ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಲೇ ಅದರ 

ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚೇತನವು ಹೆ೨ಯ.ಹತ್ತಿತು. ಹಲ್ಲುಗಳು ತಿಕ್ಕಹುತ್ತಿದವು. 
ಬ.ಲನು ನೇಟಾಗಿ ಪಿಂತಿತ. ಕ:ಲುಗಳ ಪಂಜರಗಳೊಳಗಿಂದ ಉಗುರು 

ಗಸಿ ಹಣಿಕಿ ಹಾಕಪತ್ತಿದನು ಕೂಸಲೆ ತಾನು ಕ.ೀ೭ಯ್ಸು ಹುಲಿ 

ಯೆಂಬ: ವದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಎಸ್ಲಕುರಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ತಿಂದಿತು. 

. ನಾನು ಯಾರಿ೨ಬದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವವರೆಗೆ ಈ 

ಸುಖದು;ಖಗಳು ನನ್ನಮೇಲೆ ಹದು ಬೀಳುವವು. ನಾನು ಹಲಿ 

ಎಂಬುದು ತಿಳಿಡೊಡನೆಯೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಗಿಬರುವ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳನ್ನು 

ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಶಮಾಡಿ, ಸವೂಸದಲ್ಲಿಸುವ ಸಚ್ಛಿಖರದ ಮೇಲೆ 

ಕುಳಿತು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸರ್ವವನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುನ 

ಆನಂದದ ಸ್ವಚ್ಛ ತೆಕೆಗಳಿಗೆ ವೆ.ಚ್ಚಿ ಮೈಮರೆಯುವೆನು, ನನಗೆ ಆಗ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನುಳಿದು ( ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ) ಎಲ್ಲವಸ್ತುಗಳು ಅಳಿ 

ಸಿಹೋಗುವನ್ನ, ಜ:ದೂಗಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನೂ ಇಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಾಲಗ 

ಳೆಂಬ ಭನ್ಯವಾನ ಉಕ್ಕಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಕಾದು ಕರಗುವನು ಗಿರಿ ಗವ್ದರ 

ಗಳು ವೀರಾಗುವವು, ಮನೆಮಾರುಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗುವನು. ನಾನು 



೬ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರ೦ಥವರಾಲಾ. (೧ನೇ 

ವಾನ ಬ್ ಪರಾ ಹ ಆಚಾರ. ಮಾ ಗಾ ಎ.ಆರ್ ಜವಾರಿ 

ನೀನೆಂಬ ಬೆ:ದವು ಖೇಳು ಹೆಸರಿಬನೇ ಹೋಗ.ವದು. ಜಾದೂ ಆಟವು 

ವುಗಿಖಿತು. 

ಹೂಗಾಬಕಿ ನಾನೂ ಆ ಜಾದೂಗಾರನೂ ಒಂದೇನು? ಅಥನಾ 

ನಾನೇ ಆ `ಕಾದೂಗಾರನೋ? ಹೇಗಾದರೂ ಆಗಲಿ. ಈ ಆಟನ್ರ ಮುಗಿದ 

ವೇಲೆ ಉಳಿಯುವದು ಒಂದು, ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ; 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ನಾನೂ ಜಾದೂಗ:ರನೂ ಈ ಜಗತ್ತು ಸರ್ವವೂ 

ದೂರಾಗುವವು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಾನೂ ಆ ಜಾದೂಗಾರನು ಒಂದು] 

ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು, ಇಣ್ಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವದು, ಮುಂದೆ ಸ್ಪಪ್ನದಂತೆ 

ಹಾರಿಹೋಗುವದು |! 

ಸಾರಾಂಶ ನಾನು ಎಂಬುದು ಥಿಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನಾನಂದಾತ್ಮಕ 

ವಾನ ಆತ್ಮವು. ಹೂದೂಗ:ರನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನು; ಅವನು ಸಚ್ಮೆದಾನಂದ 

ಸ್ವರೂನನೇ.. ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಕಂಣಿಸ ಮೋಸ, ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ನಿಧ್ಯಾ 

ಚೈಕನ್ಯ ಒಂಜೇ ಸತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವು ಹಾಗಾದರೆ ಜೀವನು" ನಾನು? 

ಸ.ಳ್ಳೇನು? ಭೇ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದುಗೋಸ.ಗವೇ ಜೀವಬ್ರಕ್ಕರು ಒ” ದು ಎಂದು 

ಹೇಳುವರು. ಆದರೆ ನಾನು ಸವಾ ದ.:ಖಿ ಪರತಂತ್ರ ಅಜ್ವಾನಿ ; ಬ್ರಹ್ಮನು 

ಮಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞನು ಹೀಗೆ ನಿಣದ್ಧವಾದ ಇವೆ:ಡು ವಸ್ತುಗಳು 

ಒಂದು ಹೇಗೆ ? 

ಈಗ ಎಡ. ಕಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು: ತ ಂಬಿನೆಯೆ ಂನು ಕಿಳ್ಳೆ 

ಯೋಣ ನಮಗೆ ದೂಗದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಜಿನ ಪಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿಯ ನೀರು 

ಕಪ್ಪುಗಿಯೂ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಕೆಂಸಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತವೆ. 

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು, ಎರಡೂ ಪಾತ್ರೆಗಳಕ್ಲಿದ್ದ 

ನೀರು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇನೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡೆವು ವಸ್ಮುಕ; ಎ೭ಡೂ ಪ:ತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 

ದ್ದ ನೀರು ಬೆಕ್ಳಿಗಿನ್ದರೂ ಒಂದ. ಪಾಕಿ ಕನಪ್ಸ್ಸುದ ಮೂಲಕ ಅನರಕ್ಷೆಯ 

ನೀರು ಕಪ್ಸಾಗಿಯ ೂ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರೆಯು ಕೆಂಸಾಗಿದ್ದ ಮೂಲಕ ಆದ 



ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ. ೭ 
(೭. ಸಾ” 

ರಲ್ಲಿಯ ನೀರು ನಮಗೆ ಕೆಂಪಾಗಾಗಿಯೂ ತೋರಿದವು, ನೀರು ಒಂದೇ 

ಬಿಳೀದು, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರಿದ ಕಪ್ಪು ಕೆಂನು ಗುಣಗಳು ಆ ಕಾಜಿನ ಪಾತ್ರಿ 

ಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವವು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ 

ತೋರತಕ್ಕ ಸ.ಖನ.;ಖಗಳೂ ಜ್ಞುನಾಜ್ಞಿನೆಗಳೂ ಸ್ಥಾ ತತ್ರ ಪಾರ 

ತಂತ್ರ ಗಳೂ ಚೈತನ್ಯದ ನಿಜನಾದ 'ಸ್ನರೂಸವ; ಈ ಚೈತ ಇನ ಚೈತನ್ಯ 

RS ಒಂದು. ಫೀರಿಗೆ ಕಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆ ಯು ತನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊ 

ಟ್ಬಂಕೆ ಈ ಜೈತನ್ಯನಿಗೂ ಒಂದು ಕ! ಪಾತ್ರೆಯುಂಟು. ಅದು 

ಅನಿದ್ಕೂ ಅಧನಾ ವೂಯಾ- ಈ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ 
ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ರಂಗಭೂನಿಯ ವೆ. (ಲೆ ಸುಖ 

ದ.ಃಖಸಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಅನೇಕ ಜೀವಗಳ ವೇಷವನ್ನೂ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ವ 

ಜ್ಞನಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನಟಿನನ್ನೂ ತೋರಿಸುವದು. ಹರರ 

ಚೈತನ್ಯ ಒಂಡೊನ್ನುಳಿದು ತರ್ವವೂ ಮಿಥ್ಯಾ. 

ರಾತ್ರಿಯು ಬಹೆಳಾಯಿತೆನಿಸಹೆತ್ತಿತು ವಿಚಾರ ಭಾರದಿಂದ ತಲೆಯು 

ದಣಿದು ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲನೆ ಬಿದ್ದು 

ಕೊಂಡೆನು, ನಿಪ್ರಿಗೆ ಪರವಶನಾದೆು, ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಲು 

ಗಾರರಂತೆ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅವೇ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ 

ಮನ;ಸಟಿಲವ ಮೇಲೆ ಮೂಡಸತ್ತಿದಂತೆ ಒಂದು ಬಹು ನಿಚಿತ್ರವಾದಕನಸು 

ಕಂಡೆನು ಗಾಢವಾದ ಅಂಧಃಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದು ಮುಗಿಲನ್ನು 

ಹೊಡೆದೋಡಿಸ.ವ ಚಂದ್ರಮನಂತೆಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯು 

ಮುಗಳ್ನಗೆಯ ಅಟ್ಟ ಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಟ್ಟನೇ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಂತಿತು. ಇವನ 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯು ಸ್ವಲ್ಪು ಕೂಡಾ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತೋರಿಸುವಂತೆ ವ 
ತುಟಿಗಳು ಅರಳಿದೊಡನೆಯೇ ದಂತಗಳ ಸ್ವಚ್ಛ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಬೀರಹತ್ತಿ 

ಮೆಲ್ಲನೇ ಮಾತನಾಡಹತ್ತಿದನು. * ತಮ್ಮಾ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ದಾರೀ ತಪ್ಪಿಸಿ 
ಕೊಂಡಿರುವಿ ನಾನು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುವೆನು ಬರುವಿಯಾ? ” 

ಸ್ವಾಮೀ ತಮ್ಮ ಅರ್ಥವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯತು. ನಾನು ಹಿಡಿದ ಮಾರ್ಗವು 



ಲೆ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಧಮಾಚಾ, (೧ನೇ 

ತಪ್ಪೆಂದು ತೋರಿಸದೆ ಹೊರ್ತು ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದಿಕ್ಲೆಂದು 

ಪ್ರತಿಜ್ಞುಮಾಡಿರುನೆನು. 

 ಸ್ವಾಸ್ನವ್ಯಕ್ತಿ " ಒಳ್ಳೇದು ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ, ನೀನು ಬಿಡಿಸಿದ 

ತ್ರಿಸ.ಟಿವು ಯುಕ್ತವ. ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದು; ಚೈತನ್ಯ ಒಂದ 

ನ್ನುಳಿದು ಸರ್ವವೂ ಸುಳ್ಳು, ಇದೇನಿನ್ನ ವಿಚಾರದ ಸಾರಾಂಶವು 

ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನವಿದೆ. ಜಿ:ವಬ್ರಹ್ಮರು ಒಂದು ಎಂದ ಅವರಿಗೆ ಐಕ್ಯ 

ಉಂಟಿಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಆ ಐಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮವೊಃ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ 

ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತುವೋ ? ?' 

ನಂನು "ಆ ಐಕ್ಕನೇ ? ಅದ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ:ದು. 

ಸ್ಫಾಪ್ಲವ್ಯಕ್ತಿ " ಭಿನ್ನವಾದ ದೇ! ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದನ್ನುಳಿದು 

ಎಲ್ಲವೂ ಸಳ; ಎ.ದ ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯವೂ ಸುಳ್ಳಯಿತಲ್ಲಸ್ಪ್ರಾ! ” 

ನಾನು" ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದರೂ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆಯೆ 
ಸತ್ಯವಾದುದು. '' 

ಸ್ಕಾ. ವ್ಯ, ಹ" ಗುದೆಶಿ ಚೈತನ್ಯ ಏಿಂಡೇ ಸತ್ಯ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಎಸ್ಸಿವೂ ಮಿಥ್ಯ ಎಂಬ ನಿನ್ನ ಮತವು' ತಪ್ಪಾಗುವದಿಲ್ಲವೇ ಯಾಕಂದರೆ 

ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನುಳಿದು ಐತೈವೂ ಒಂದು ಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುವ, ?1 

ನಾಸ" ಬೆಡ ಹೋಗಲಿ! ಆ ಐಕ್ಯವೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಎಂದಮೇಲೆ 

ಅದೂ ಸತೃವಾದುದೇ. 

ಸ್ವಾ. ವ್ಯ.ಒಳ್ಳೇದು! ಈ ಐಕ್ಯವನ್ನು ನೀನೇ ತಿಳಿದಿರುವಿಯಾ? 

ನನನು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀ! ನನಗೆ ಅದರ ಅನ.ಭವವಿಲ್ಲ! ಅನುಭವ 

ಬಂಜೊಡನೆಯೇ, ನಾನು ಮ.ಕ್ತನೇ! 

ಸ್ವಾ. ವ್ಯ. ಇರಲಿ. ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲವೇ ! 

ನಾನು, ಅಹುದು ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನೇ. 
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ಸ್ಟಾ ವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪವು ಸದಾ ತಿಳೆಯುವದಿಲ್ಲವೇ? 
ಎಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ನಿನಗೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಐಕ್ಕದ ಅನುಭವವು 

ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದು ! ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಐಕ್ಯವು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ನರೂಸವೇ ಎಂದು 

ನೀನೇಕಈಗನ್ನಲಿನ್ಲನೇ | ಆದದರಿಂದ ಥಿನಗೆ ಈಗಲೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಯಾಕಾಗ 

ಬಾಸದು? 

ನುನು ಸ್ವಾವಿಸ ಸ್ವಲ್ಪು ತಾಳಿ! ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನೇನೋ ನಜ] 

ಐಕೃವೂ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ತಶೊನವು, ಆದರೂ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವು ಹರಕು ಮುಕಾ 

ಗಿದೆ, ವಿಚ:ರ ಮಾಸಿಮೂಡಿ ಅನುಭವ ರಸನಿಂನ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವು ತಂಬಿ 

ತುಳಕಹೆತ್ತಿತೆಂದತಿ ಆಗ ಐಕ್ಯವೆಂಬ ಅಂಕುರವು ಹ.ಟ್ಟಿವದು. ಈಗ 

ಮಾತ್ರ ನನೆ ಠಳಠಳಕು ಬ್ರಸ್ಕ್ಜ್ಞಾನವನಿೆ. 

ಸಾ ವೃ. ತಮ್ಮ! ನಿನ್ನ ಭಿಸ್ರಾಯವನ್ನು ಸೀನು ವಿಶದವಾಗಿ 

ನನ್ನೆದುರಿಗಿತವಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿವಿನ | ಈಗ 

ನಿನಗೆ ರಾವ.ರಾಯರ ಮೊರೇ ಗುರುತು ಅಡಿ ಆವರು ಯಣವ ಊರ 

ವರು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸ;ವಣನ್ಯ 

ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾಸವು ನಿನಗಷಿ. ಆವ? ನಾನ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಒಂದು ಎಂಬ 

ನಿಶೇಷಾಕಾರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಜ್ಞ್ಲೌನನಃದ ಕೂಡಲೇ 
ಮನುಸ್ಯನು ಮುಕ್ತನಾಗುವನ, ಇಸೇ ಚಲನೆ: ನಿನ್ನ ಅಭಿನಯ. 

ಶಿ 

ನಾನೊ- ಅಹುದು ಸಾಮಿ! 

ಸ್ಥಾ, ವ್ಯ. ತಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ಮತದೆಂತೆ ಬಹ್ಮ ಸ್ಪರೂಪವು ಎಂತಹದು? 

ನಾನು--ಅದು ಅಖಂಡ ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ! 

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿವೆ, ನಾನು ನಮ್ಮಸ್ಸನ ಮಗನು, ಅವ್ವನ 
ಮುದ್ದು; ಅಕ್ಕನ ತಮ್ಮಾ ಹೀಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆನೇಕ 

ವಿಶೇಷಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ನಿಶೇಷನಾದ ವಸ್ತುವು, ಅದರಲ್ಲಿ 

ಯಾವಧರ್ಮೆವೂ ಇಲ್ಲ. 
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ಡಾಯನಾ 

ಸಾ. ವ್ಯ. ಹಾ! ಈಗ ನೋಡು! ನೀನು ಐಕ್ಯವೆಂಬ ವಿಶೇಷಾಕಾ 

ರದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮೆಜ್ಞಿನೆವಿಲ್ಲೆಂದು ಹೇಳುವಿ. ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲು. ಯಾವ ವಿಶೇಷನ್ರ ಇಲ್ಲೂ. ಅದು ಇರುವದು ಒಂದು 
ಅಖಂಡ, ಎಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವಾದಕಿ ಅಸೆಲ್ಲವು ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿರ 
ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪು ಗೊತ್ತುಗಿದೆ; ಇನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಬು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಎಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ನವಿಷ ಸುದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಬಹುದೆ? ಎಂದ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ 
ಈಗೇ ಮುಕ್ತಿಯು ಯಾಕೆಸಿಗಬಾರದು |! 

ನಾನು--ಸ್ವಾಮೀ! ಬ್ರಹೆವು ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅಖಂಡ ವಸ್ತುವು. 

ಅವರೂ ನವಗೆ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ಹೆಣದಿಕೆ ಇರುವದು. ಸೂರ್ಯನು 

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ.ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೋಡಗಳು ಕವಿದು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯಾಯಿ 

ಕೆಂದರೆ ನವಗೆ ಕಾಣದಾಗುವನು ಅದರಂತೆ ಬ್ರಸ್ಮ್ನು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ 

ಮಾನನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಜ್ಜ ನವೆಂಬ ಹೊನಿಕೆ ಇರುವದರಿಂದ ನಮಗೆ 

ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ತಿಳಿಯವದಿಲ್ಲ ಆಮೆುದರಿಂದಲೇ ನಾವಿನ್ನೂ 

ಮುಕ್ತರಾಗಿಲ್ಲ. 

ಸಿ. ವೈ. ಮಗುವೇ ಎಂಥ ವಿಚಾರವಿದು | ಈ ಅಜ್ಞಾನವು ಯಾವ 

ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಚ್ಛ್ಚವನು | ಸೂರ್ಯನು ಮೊಡಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಣದಿ 

ದ್ದರೂ ತನ್ನ ಸ್ವರೂಸವು ತನಗೆ ತಿಳಿಯುವಶೋ ಇಲ್ಲವೋ! ಅದೇಕೆ! ನಿನ್ನೆ 
ನ್ನು ಒಂದ) ಕೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿವತಿ ನೀನು ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕಾಣದಿದ್ದರೂ ನಿನಗೆ 

ಕಾಣುವದಿಲ್ಲೇನು ! ಅಜ್ಜುನವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆವರಿಸಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಕ್ಮೆಜ್ಞಾ 
ನತಾಗಪೇ ಹೋಲಿ | ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವರಣಪಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕೆ 

ಯಾವ ೬ಜ್ಜಿನ ತಾನೇ ಅಡ್ಡೀಮಾಡೀತು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಸ್ಕ್ವು, 

ಎಂದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞನನ್ನಿ ಯಾರಿಗೆ ಮುಸುಗು ಹಾಕಬೇಕು? ನಿಚ:ರ 

ಮಾಡು, 



ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯೆ. ದಿವಿ (೫ ನ್್ 

ನನ್ನ ವಿಚಾರವು ಕ:ಂಠಿತವುಯಿತು. ನನ್ನ ವಿಚಾರದ ಅದ್ಬುತ 

ವಾದ ಮಂದಿರದ ತಳಹಾಸಿಗೆಯೇ ೬ಜ್ಞಾ ನವಾಗಿತ್ತು. ಅಪನೇ ಕುಸಿಬೀಣೆ 
ಹತ್ತಿದಮೇಲೆ ಮಂದಿರವು ನೆಲಕ್ಬುರಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ತರ್ಯವೇನು? 

ಸ್ವಾ. ವ್ಯ. « ತೆಮ್ಮಾವಿಷಯವು ಗಂಭೀರವಾದುನು. ಹಾಳಿಹ 

ರಟಿ ಕೊಚ್ಚುವ ಮಾತು ಇದಲ್ಲ ಶಾಂತಚಿಕ್ತನಾಗಿ ಕೇಟಿ. ಈ ಸಂಸಾ 
ರದಲ್ಲಿ ಸುಖದುಃಖಗಳ ತೆರೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮನಬ.ದಂತೆ ಹೊಯದೂಡಿ 

ಸುವದು ನಿನಗೆ ವಿದಿತವಡೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞುನ ಮೂಲಕ ವೆಂಬುದ 

ನ್ನಾದರೂ ನೀನು ಗ್ರಹಿಸಿರುವಿ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಸಾಗರವನ್ನ ದಾಟಿಯೇ 

ನಿತ್ಯ ಸುಖದ ನಡುಗಡ್ಡೆಗೆ ತಲ್ಬಬೇಕೆಂಬ ನಿನ್ನ ಸದಿಜ್ಛೆ Fi: ವಿಹಿತವಾ 

ದುಡೇ. ಆದರೂ " ನಾನು ನಿಣೆಂಬ» ಭೇದವಿಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು, ಈ 

ಭೇದವು ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ? ವೆಂಬಮತವು ತನ್ನು. ನಿಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ 

ಬ್ರಹ್ಮನಾದರೆ ಅಜ್ಜಾ ನವು ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಆವರಿಸಬೇಕು? ಬ್ರಕ್ಸಿಗೆ? ಭಿ! 

ಮಗುವೆ ಸಡ್ಗಣೈಶ್ವರ್ಯ ಸ.ಸ್ಮನನಣೂ ಸಚ್ಚಿ ದಾನದ 7 ರಾದನೆಣ ಪ್ರೂ 

ಕೃತ ಗುಣಗಳಿಂದ ರಹಿತರೂ ಆನ ವ.ಹು ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ 

ರಂತೆ ಅಜ್ಞಾನನೆ! ಸುಖದುಃಖಗಳ ಕ್ಲೇಶವೇ!! ಸರ್ವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ 

ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತಮಸ್ಸಿಗೆ ಅಕೀಶನೆನಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಪುನ; ಅವನಿಗೆ ಸಂಸಾರನೇ! ಅವನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಜ್ಞಾನಸಂಪೂಾ 

ದಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೇ ಏನು!! ಹಣೇಬರಹ !! « ಯಾರು 

ನನ್ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುಎರೋ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಷ್ಟ 

ವನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆಂದು ಕೈಯೆತ್ತಿ ಮೂರಲೋಕಗ 
ಳಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳುವ ಆನಿನುರುಷನಿಗೆ ಸಂಸಾರಬಂಧ, ಸಂಸಾರಮೋಕ್ಷ!! 

ಚನ್ನಾಗಿದೆ! ತಮ್ಮಾ ಮೋಹವಲ್ಲಿ ಬೀಳಬೇಡ !! ಇದು ನೋಡು! ಅಜ್ಜ 

ನವೇ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ,ಡೆ ಯಾರು ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಶಿಷ್ಯರು 

ಯಾರಿಗೆ ಉಪದೇಶ? ನಿನಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಸ ವಿಲ್ಲವೇ! ಈ ಲೋಕ 

ದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದುವ ಶರೀರಗಳುಳ್ಳ ಜೀನಚ್ಛೆತನ್ಯ ಒಂದು; ಅವಿನಾಶಿ 



೧೨ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೧ನೇ 

ವಾ ಹಜಾರ ಸ02ಎಎೂ ಫಾ ಂ ಘಾಸಾಜಾನ ಪಾಪಾ ಬಾ ಜಾನ ಸಾರಾ ವ ಶನ ಎ ಸ ಅ ಹಾಂ ಇ ಜಾಂ ಇಂ ಭಾ ಅ ಜಾಂ ಅಫ್ ರಾ ಹ 

ಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಛೆ ಕನ್ಯ ವ.ತ್ರೊಂದು; ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮನಾದವನು 

ಪರಮಾತ್ಮನು ಬೇರೆ ಎಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲವೇ. ಇಗೋ ಅರುಣೋದ 

ಯವಾಗಹತ್ತಿತು ಏಳು ಜಾಗ್ರತನಾಗು, ? 

ಹೀಗನುತ್ತಟೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕಾರವು ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಬೆಳಕಿ 

ಫಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಯಿತು ಎ'ತೃತ್ತೆನು | 
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( ಉಖಾಧಿಖಂಸನನ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು ) 

ಳಿಯು ತಿಳಿಯದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವದು,ಚ್ಲಾನವು 

ನ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ, ಹೊಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯ 

ಬೇಕಾದರೆ ಜ್ಞಾನವೇಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂಬೈ 

ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನಗೆ 
ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ಪನೆಯು ಬರಬೇಕಾದಕೆ 

ನಾನು ಯಾವದಾದರೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ನೋಡಿರಲೇಬೇಕು. 

ಅಂದರೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದ ಅನುಭವದ. ಮೇಲಿಂದ ಮುಂಬೈ ಸಟ್ಟಣವು 

ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಭವ್ಯವಾದುದ್ಯು ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಂದವಾ 
ದುದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚ ದೊಡ್ಮದು ಎಂದು ಕಲ್ಪನೆಯು ಬರ;ವದು. 

ಆದರಂತೆಯೇ ನನಗೆ ತೀರ ಹೊಸದಾದ ವಿಷಯವನ್ನು, ತಿಳಿದ ವಿಷಯ 

ಗೆಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೃಹಣಮಾಡುವೆನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಆಧುನಿಕ 

ಮಾನಸ ಶಾಸ್ತ್ರವು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೊಸನಿಷಯೆನಾವುದೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು 

ಭೈೈರ್ಯದಿಂದುಸುರುವದು, ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ತಿಳಿಯು ಅನಾದಿ 



೧೪ ಅನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, (೨ನೇ 

ಕಾಲದಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರರಾಹನೇ ಹೊತು ಅನು ಒಮ್ಮಿಂಡೊಮ್ಮೆ 
ಹೊರಚಿನ್ನಿದ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು, ಯಾಕಂದೆಕೆ 

ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಬೇಕು, 

ಆ ಸೂರ್ವದೆ ಜ್ಞುನಕ್ಕೆ ಅನಕ್ಟೂ ಪೂರ್ವದ ಜ್ಞಾನಬೇಕು. ಹೀಗೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ 

ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಯವರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಗುವು ಹಟ್ಟಿ ಸೊಡನೆಯೇ ನಿಷ 

ಯಗಳೆನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೃಹಿಸತೊಡಗಿಶ.! ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ವದ ಜ್ಞೂನನು ಎಲ್ಲಿಂದ 

ಬಂತು ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವದು ಅದಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕರ ವೆಂದರೆ. ಆ ಮಗು 

ವಿಗೆ ಪೂರ್ವ ಸಂಕೃತಿ ಇತ್ತು; ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ ಮುಂದೆ ಹೊಸ 

ವಿಸಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಕಹೆತ್ತಿ ತು. ತಿಳಿಯದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯು 

ಆವಶ್ಯಕವೆಂಬ ಮಾನಸ ಶಾಸ್ರ್ರದ ನಿಯಮವೇ ಮಗುವಿಗೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ 

ಸಂಸ್ಯೃತಿಯನ್ಬ ತಿಳಿಯ ಅನಾದಿಸ್ರವಾಹವನ್ನೂ ಸಿದ್ಧಬಡಿಸುವದು, 

ತಿಳಿಸು ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ವರಿಹಚ್ಚಿ ನೋಡುವನು. ಇದು ಮೊದಲಿನ 

ನಿಯೆಮದ ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತವು. ಯಾವದಾದರೊಂದು ಹೊಸ ವಿಳಯವನ್ನು 

ಹೇಳಹತ್ತಿದೊಡನೆ, ಕೆಲವರ) " ಹಾ' ತಿಳಿಯಿತು ಇದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತ 

ವೆಂದು ತಲೆದೂಗ ಹತ್ತುವರ] ಬೇರೆ ಕೆಲವರು ಇದು ನಮಗೆ ಸರಿ 

ಯಾಗಿ ತೊ:ರುವದಿಲ್ಲನೆಂದು ತಲೆಶುರಿಸ ಹತ್ತುವ. ಇದರ ಕಾ:ಣ 

ವೇನಂದರೆ ಯಾರು ಸಮ್ಮತವೆನ್ನುವರೋ ಅವರ ಪೂರ್ವದ ಜ್ಞಾನವು ಆ 

ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಸಿ ಮನಗಂಡಿತು; ಸಮ್ಮತವಾಗದವರ ಜ್ವುನವು ಈ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಸ.ಕ್ರವೆಂದು ಕಿಳೆಯಿತ; ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ 

ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳಿ ಅನುಭವದಿಂದ ಹೊಸದನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತಾ 

ಹೋಗಬೇಕು. ಹೊಸದನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಹಳೇ ಅನ ಭನದ ಮೇಲೆ 

ಕಾಲೂರಿ ಹೊಸಮ ಸರಿಯಾಗಿಸೆಯೆೋ ಇಲ್ಲವೋ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇದಾಂತಿ ಯೆನಿಸುವನನೊಬ್ಬನು ಅಪಾರವ:ದೆ ಅಗಮ್ಯ 

ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಸು ಬಿದ್ದಿರುವನು, ಈ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ 

ಒಂದೇ ಒಂದು ದಂಡೆಯು, ಈ ದಂಡೆಯ ಮೇಲಿಂದ ಉಡ್ಕ್ಡಾಣ ಮಾಡಿ 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೧೫ 

ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ಮುಣಗುತ್ತ ಅವನು ಸಾಗಹತ್ತಿದನು. 
ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಲು ದಂಡೆಯು ಕಾಣದಂತಾಯಿತು. ಮೋಹದ ಮಡು 
ವಿಗೆ ಬಿನ್ನು ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗುಟುಗಂಸಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆತು, ದಂಡೆ 

ಯಮೇಲಿದ್ದ ಅನುಭವವೆಲ್ಲ ಮೋಹದ ಜಾಲವೂ ಸಟೆಯಾದುಡೀ ಹೊರತು 
ದಿಟಿವಲ್ಲ; ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುನೆಂದು ಗೃಹಿಸಿದರು. ಈ 
ಅವನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಸಯುಕ್ತವೇ ಹೇಗೆ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುವರೇ ಈ 

ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

ಬ್ರಹ್ಮನು ತಿಳಿಯನ ವಶ್ತುವು. ವಾಜ್ಮನಸಿಗೆ ಅಗೋಚಂವು, ಅ 

ದೊಂದೇ ವಸ್ತುವು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದರೆ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಜೀವರು 

ಬ್ರಹ್ಮಗೇ ! ಇರಲಿ | ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವರು ಸುಖ 
ದುಃಖಗಳಿಗೆ ತ.ತ್ತಾಗಿರುವರೆಂಬುದು ಅನುಮೇಯಿಸತಕ್ಕ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈ 
ಸುಖಸು;ಖಗಳು ಅಜ್ಞಾನನ ತೆಕೆಗಳೆಂಬದು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮ್ಮತವು. ಈ 
ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಿತ್ಯಶುದ್ಭ ಬುದ್ಧ ಮುಕ್ತನಾದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನ 
ದಿಂದ ಭ್ರಮಸಿದ ಅಪೂರ್ವ ವಸ್ತುವೇ ಹೊರತು ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ 

ಒಂಸೇ ಸತ್ಯವೆಂದನ್ನೇಲೆ ಸರ್ವ ಸುಖದುಃಖಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾದ ಈ 

ಅಜ್ಞುನವು ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಲ್ಲನೇ? ಆದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವ 
ಜ್ಞ ಮೂರ್ತಿಯು, ಜ್ಞೌನಾನಂದಸ್ವರೂಪಿಯು, ಅವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವು ಬರು 

ವಬಗೆ ಎಂತು! 

ಮುಂಬೈ ಪಟ್ಟಿಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮೆಂದಿರವಡೆ, ( Laughing 

ಕallary ) ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ 
ಕನ್ನಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಿಪೂಗುವನು. ತಾನು 

ಮೊಂಡವಮೂಗಿನವನಿದ್ದರೂ ಆ ಕನ್ನಡಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನ ಮೂಗು 

ಮೂರು ಮಳಉದ್ದವಾಗುವದು, ದುಂಡಗೆ ಕಟಿದ ಬೊಗರೆಯಂತಿರುವ 

ಮುಖವು ಚಸ್ಸಟಿಯಾಗಿ ಪಸರಿಸುವದು, ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಗಹತ್ತಿದ 



೧೬ ಅನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೨ನೇ 

ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಂತೆ ಹೆಲ್ಲ.ಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವು. 

ತಾನು ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಕನ್ನಡಿಯೆಣಳಗಿನ ಅನನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕನ್ನಡಿಯ 

ಗುಣನಿಂದ ಅನೆಕ ನಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವದು, 

ಹೀಗೆಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಒಂದು ನಿಜನಾದ ವಸ್ತುವು. ಆವರೂ 

ಅಜ್ಞಾನವು ಜೀವನನ್ನು ಆನರಿಸುವಸೇ ಹೊರತು ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ತಟ್ಟಲಾ 

ರದು. ಜೀವವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕನ್ನಡಿಯಮೂಲಕ ಮನು 

ಸ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವಿಕ:ರ ಹೊಂದಿದವರೂ ಮನುಷ್ಯನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ಇರು 

ವಂತೆ ಪರಸ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿವಿಂಬನಾದ ಜಿ.ವನಿಗೆ ಅಜ್ಜನನ್ನು ಮುಸುಕಿದರೂ 

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಅಜ್ಜ ನವು ಸೊಂಕಲಃರದು. 

ವಿಚಾರಿಸಬೆ;ಕು! ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊ3ಗೂ ಒಸಗೂ ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿ 
ರುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಜನಾದ ವಸ್ತುವು. ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು 
ಮುಖನನ್ನು ನೊ'ಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕ ಣುವಂತೆ ಕನ್ನಡಿಯ -ತಹ 

ಯಾವದೋ ಒಂದು ಉಸಾಧಿಖುಮೂಲಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು 

ಕಾಣುವನು. ಅದೇ ಜಿಃವನೆನಿಸುವನು, ಈ ಜಿ?ವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವು 

ಹೊಗಿಕೆ ಹಾಕಿ ಸುಖನು:ಖಗಸಳ ತನಣಸೆಸುನ್ನು ತೋರಿಸುವದು. 

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಮುಖವನು ನಿಜವಾದ ಮುಖನಿಂದ ಕನ್ನಡಿಯಿ.ರುವ 

ವಕಿಗೆ ಬೇಕಿಯೂಾಗಿ ತೋರುವದು. ಮುಖನನ್ನು ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿದ 

ಕೂಸಶೇ ಕನ್ನಡಿಯೊಳಗಿನ ಮ ಖಪು ಕಾಣದಾಗುವದು, ಅದರಂತೆಯೇ 

ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಕಿಬಿಂಬವಾದ ಜೀವವು ಬೇರೆ ನಿಜನಾದ ವಕ್ತುವಲ್ಲ. ಆ 

ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಇರುವಂತೆ ತೋರುವದು. 

ಸರಿಯೇ! ಆದಕೆ ಈ ಉಪಾಧಿಸಾವದು? ಕನ್ನಡಿಗೂ ಮುಖಕ್ಕೂ 

ಸಂಬಂಧ ಬರಲಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಕಾಣುವದು, ಹಾಗೆಯೇ 

ಜೀವವು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಉಸಪಾಧಿಗೂ 

ಸಂಬಂಧವಿರಬೇಕು, ಈ ಉಪಾಧಿಯನ್ನೇೇ ನಾವು ನಿವೇಚಿಸೋಣಇ. 
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ಬ್ರಹ್ಮಒಂದೇ ನಿಜವಾದವಸ್ತುವು, ಅವನ್ನುಳಿದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು 

ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದವು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬದೇ ಮಾಯಾವಾ 

ದಿಯ ಮತವು. ಯಾವ ಉಪಾಧಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಜೀನ ಬ್ರಹ್ಮರು ಭಿನ್ನರಾಗಿ 

ತೋರುವರೋ ಆ ಉಸಾಧಿಯು ಸ್ವಭಇ ನಸಿದ್ಧವಾದುದೋ ಅಥನಾ ಅಜ್ಜಾ 

ನನಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದೋ? ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆಯೇ ಆ ಉಪಃಧಿಯೂ ಸ್ವಭಾವ 

ಸಿದ್ದವಾಗಿದ್ದರಿ ಎರಡು ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಬ್ ಬೇಕಾಗುವದು; 
ಅಗ್ರೈತವಾದಕ್ಕೆ ಕಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುವದು, ಆದ.ಗೋ 

ಸಗ ಆ ಉಸಾಧಿಯೂ ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಪಿತವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುವದು. 

ನವ್ಮ ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರತಂತುಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಡಿ 

ಸಾಗೋಣ. ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಆತನುಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನು, 

ಸರ್ವಜ್ಞನ, ಆದೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖದ.8ಖಾವಿಗಳು ಜೀವನಿಗೆ ಕಂಡ:ಬ 

ರುವನು. ಈ ಸುಖದ.;ಖಾದಿಗಳು ಅಜ್ಜಾನದಿಂದಲೇ ಬರುವನೆಂಬ ಮಾತು 

ನಿರ್ವಿವಾದವು, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಗೆ ಅಜ್ಜ ನವು 

ಆವರಿಸುವ ಬಗೆಯೆಂತು ] ಕನ್ನಡಿಯ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ವಿಕಾರ 

ಹೊಂದುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಉಪಾಧಿನ:ೂಲಕ 

ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೊರತು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಬಹ್ಮ ನಿಗಬ್ಲ ಆ ಉಸಾಧಿಯು ಸತ್ಯು 

ವಾದುದೇನೂ ಅಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯನು. 
ಅವನನ್ನುಳಿದು ಸರ್ವವೂ ಅಜ್ಜುನದಿಂದ ಕಲ್ಪಿತವಾದುದು. ಎಂದಮೇಲೆ 

ಯಾವ ಉಸಪಾಧಿಯಿಂದ ಜೀವನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವು ತಟ್ಟುವದೋ ಆ ಉಪಾಧಿ 

ಯಂಕಣಡೂ ಅಜ್ಞಾಸಕಲ್ಪಿತನೆಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. 

ಇರಲಿ! ಜೀವನೂ ಬ್ರಹ್ಮನಾದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸುಖದು;ಖಾದಿಗಳು 

ಹಾಗಯ್ಯಾಎಂದು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುನನೆೇದು ಉತ್ತರ, 
ಸ:ಯೇ!! ಅಜ್ಞಾನವು ಯಾಂಗೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆನರಿಸಿತೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿ 

_ದರೈ, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಮುಖನನ್ನು ೬ಂನಗೆಡಿಸ,ವ ಕನ್ನಡಿಯ ಂತೆ 
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ಉಸಾಧಿಯೊಂದಿರುವದು; ಅದು ಜೀವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾನದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 

ಹಾಸುವದೆಂನಸು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ದುಯಿತು. ಈ ಉಪಾಧಿಯಾದರೂ 

ಎನ್ಲಿಂದ ಬಂತೆಂದು ಹೆಚ್ಚ ಚಿಕಿಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅಜ್ಜಾನಕಲ್ಪಿತವು. 

ಅಂದರೆ ಅಟ್ಟಿ ನದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿತೆಂದುಸುರ. ನಿರಿ, ಇದು ಹೇಗೆ? ಉಪಾಧಿ 

ಯಿ:ಂದ ಹುಟ್ಟದ ಅಜ್ಞಾನವು ಉಸಾಧಿಗೆ ಜನಕವಾಗಬಹ.ದೇ ? ಆದುದ 

ರಿಂನ ಉಪಾಧಿಯು ಅಜ್ಜಿ ನಕಲ್ಪಿತವೆಂಬ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ.ವದಿಲ್ಲ ಅದು 

ಸ್ವಭಾವಸಿಗ್ಧವೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ನಜವಾದುದ 

ರಿಂದ ಎರಡು ಸತ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಸ್ಪಬೆಕಾಗುವದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ವೈತ 

ವೆಲ್ಲಿಯಬ ? 

ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗವುಂಟು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ 
ನಿಜವಾದ ವಶ್ತುವು, ಈ ಚೈತನ್ಯ ಒಂದೇ ನಾನಾ ರೂನಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈ 

ಜಸಡೊಳೆಗೆ ಬಾಳುವದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ನಟಿನು ರಾಜನೇಷ ಧರಿಸಿ ರಂಗ 

ಭೂವಿಗ್ಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಶ್ರ ರ್ಜುವನ್ನು ತೋರ.ವನು; ಮತ್ತು ಕಿರುಕನವೇಷ 

ದಿಂದ ದಾರಿದ್ರ ನನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಗೊಳಿಸ.ವನು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬನೇ 

ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಂತಃಕರಣಗಳೆಂಬ ಅನೇಕನೇಷಗಳಿಂದ ನಾನಾ ರೂಪಗಳನ್ನು 

ಹೊತ್ತು ಉನ್ಮತ್ತ ರಾಜನಾಗಿಯೂ, ವಿರಕ್ತ ಯತಿಯಾಗಿಯೂ ಆಸಕ್ತ 

ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ೩ೂ ಕಿಂಚನ ದರಿದ್ರನಾಗಿಯೂ, ಅಜ್ಜ ಪಶಠುವಾಗಿಯೂ 

ಮೆರೆಯ ವನು. ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಸಾದಿಸಿದ ಮತದಂ ಈ ಮತದಲ್ಲಿ ರಾಜ 

ನಿಗೂ ಯತಿಸೂ ಸಂಸ.ರಿಗೂ ಇರಶಕ್ವು ಸರಸ್ಪರಭೇದವು ಸುಳ್ಳೇನೂ ಅಭ 

ಅಜ್ಜನ ಕಲ್ಪಿತವಲ್ಲ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈ ಭೇನತ್ಸೆ ಕಾರಣನಾದ ಅಂತಃಕರ 

ಣಗಳಂಬ ಉಸಾಧಿಯ.ೂ ಸ.ಳ್ಳೃಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾದುದ್ದೇ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ;ಕ 

೭ಣಗಳೂ ಸಕ್ಯ ಭೆ:ದವೂ ಸಕ್ಕ ಅಸೆ |ತವಃದವು ಹೇಗೆ ಕೂಡುವದು! 

ಭೇದವು ಸತ್ಯವಾದರೂ ಅಮ ಬ್ರಹ್ಮಸಿಸ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವ್ಗು "ಅಂತಃಕರಣ 

ಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಮೂಲಕ ಪ್ರಾಸ್ತವಾದದ್ದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 

ಎನಗಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ನಿಜನೆಂಬವ:ದಕ್ಸೆ ಬ ಧನೇನು! ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ 
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ಲ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶವು ಪಳಂಸಿ ವವ". ಅದು ಇರುವದು ಒಂದು ಅ 

ಸ್ವಭಾವತಃ ಭೆ'ದವಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಸತ್ತ 

ಸ ಬೇರೆ, ಕೊಳಗಳಲ್ಲರುವ ಆಕ ಶವು ಬೈ;ತ್ಕೆ, ಎಂದು ವ.ನಿಕೊ 

ಮುಂತಾದ ಉಸ,ಧಿಗಳಿಂದ ಆಕಾಶವು ಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೋರುವಂತೆ ಬ್ರ 

ಅವಸ್ಥೆಯು. ಇದು ಭಾಸ್ಫರಿವುತವು. (ವಸಯಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲವರು)- 

ಈವುತವೂ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ತೋರುವ?ನಲ್ಲ. ಯಾಕಂವರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಉಸಪಾಧಿಯು ವಸ್ತುವಿನನಿರುವ ಸ: ಇಭಾವಿಕ ಬೆ;ದವನ್ನು ಸ್ರ್ಕಟಿಗೊಳಿಸು 

ದೀ ಹೊರತು, ಇಲ್ಲದ ಭೇದವನ್ನು ಸ ಭ್ರಸಲಾಂದು. ಕ" ಶದಲ್ಲಿ 
ಯಾನರೂ ಸ್ಭಾರಸಿದ್ದವಾದ ಭೇದನನ್ನೇ ಘಟಿನಠಾಓಿಗಣಿ pk 

ವವೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲದ ಭೆ'ವವನ್ನು ಹ ಎಟ್ವಸೇ ಲಾಂವು ಒಳ್ಳೆ(ದ | ಇಲ್ಲದ 

ಭೇದವನ್ನು ಉಸಾಧಿಯು ಆಕಶದಲ್ಲಿ ಹ.ಟ್ಟಿಸುವದೆಂದು ಕ್ಷಣಹೊತ್ತು 

ಕಲ್ಪಿಸ ವಾ! ಸರ್ವವನ್ನೂ ವ್ಯಾಸಿಸಿದ ಚ ಒದು ನೊಡನನ್ನು 

ಕಂ ಟ್ಟಕಿ ಆ ಕೊಡದಕ್ಲಿಯೂ ಆಕಾಶವು ಸೇರಿ ಅದು" ಕೊಡರೊಳಗಿನ 

ಆಕಾಕವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ) ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಏಕವ 

ಗಿನ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೇದವನ್ನು ಹ.ಟ್ಟಿಸ ಸುವ ಈ ಕೊಡಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ 

ಸಂಬಂಧನಾಗುವಡೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಸೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲನಾದರಿ ಕೊಡಯೊಳಗಿನ 

ಆಕಾಶನೆಂದು ನವಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ "ಕೋರುವ ಬಗೆಹೇಗೆ? ಇನ್ನ .ಘಟಕಣ್ಯ 

ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ಫಘಟಾಕಾಶವೆಂದ; ಜ್ 

ಹುಲ್ಬುವದು. ಆಗ ಘಟಕ್ಕೂ ಆಕ: ಶದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಾ 

ಗುವಜೋ ಆಥವಾ ಇಡಿ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಸ ಎಂದು ಪಶ್ಚ 

ಬರುವದು. ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬದ್ಧನಾಗಿ ಘಟನು ಫಬಾಕಾ 

ಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವದೆಂದು ಒಸ್ಸಿದಸಿ ಆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಭಾಗವು 

ಸರ್ವಾಕಾಶದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭೆನ್ನವಾಗಿ ತೋರಿತು? ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉಪಾ 

ದಿಯು ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಉಪಾಧಿಗೂ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಭಾಗದ ಭಾಗ 

ಕ್ಟ ಸಂಬಂಧನನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಭಾಗರಲ್ಲಿ ಭಾಗ 
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ಇಗಲಿಕ್ಸೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೊಂದು ಉಸಾದಿಯು ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತು 

ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ವಿಚಾರಮಾಡಿದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಮುಗಿಯಲಾರದು, 

ಇನ್ನು ಘಟವು ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಬ್ಬವಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. 

ಅದೂ ಸಯುಕ್ಕಿಕನಾಗಿ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಘಟವು ಯಲ್ಲ 

ಆಕಾಶನನ್ನು ಅವರಿಸಿದಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಘಟಕಾಶವಾಗ:ವದು ಆಮೇಲೆ ಇದು 

ಘಟ;ಕಾಶ ಇದು ಮಠಾಕಾಶವೆಂದು ಭೇದಹುಟ್ಟಿವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಅದು 

ದರಿಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದ ಭೇದನನ್ನೇ ಉಪಾಧಿಗಳು 

ಪ್ರಕಟಿಸೊಳಿಸುವವು, ಅದರಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಭೇದ 

ವನ್ನು ಒಸ್ತಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂದಮೇಲೆ ಅದ್ರೈತವಾದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಫಿ 

ತಟ್ಟಿ ದೇಬಿಡಲಿಬ್ಲ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಬ್ಲದಿದ್ದಕೆ ಚೇಕಿಬೇಕೆ 

ಜೀವಗಳಿಗೆ ಬೇಕೆಬೇಕೆ ಸುಖದು;ಖಗಳ ಆನುಭವವು ಏಕೆ ತಾನೇಬರ 

ಬೇಕು? ರಾಮರಾಯರಿಗಣದ ಅನೇಕ ವಿಕಾರಗಳ ಅನುಭವವು ನನಗೇಕಾ 

ಗಬಾರದು ? ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ನಾನು ರಾಮರಾಯರೂ ಒಬ್ಬನೇ 

ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲನೇ ? ಇದು ಏನು ! ಸ್ವಭಾವತಃ: ಬ್ರಹ್ಮನು ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಮ್ಮ 

ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ಬೈರೆಯಾದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಸುಖದ.8ಖಗಳ 

ಅನುಸಂಧಾನವು ನಮಗಾಗಲಾರದು, ಹಾಗಲ್ಲ!। ಕೇವಲ ಅಂಕಃಕರಣಗ 

ಳೆಂಬ ಉಸಾಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಇರೋಮಾತ್ರದಿಂದ ಅನುಭವಗಳು ಬೇರೆಯಾ 
ದರೆ ಹಸ್ತಪಾದಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಾಗಲೀ ಸುಖವ: ಗರೀ ಆನರೆ ಅದು ಒಳ. 

ನೇ ಜೀವನಿಗೆ ಬರಬಾರದಾಗಿತ್ತ. ವ ನುಷ್ಯನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಭಾಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಗತಕ್ಸ ಸ.ಖದು:ಖಗಳ ಅನುಭವವು ಒಬ್ಬ ಜೀವನಿಗೆ ಬರುವ ಕಾರಣ 

ವೆಂದಕಿ ಜೀವನು ಒಳ್ಳುನಿರುವನು; ಕೈಕಾಲುಗಳೆಂಬ ಉಪಾಧಿಗಳು ಎಸ್ಸಿ 

ದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕ ಅನುಭವದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಇವನಿಗೆ ಆಗೇ 

ಆಗುವದು: 



ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೨೧ 
(೩ 

ಸಾಭರ್ಯಾದಿ ಖಹಿಗಳು ಯೋಗಸಾಮಥಣ್ಯದಿಂದ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಧಾರಣಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಆಗತಕ್ಕ 
ಸುಖಮಃಖಗಳನ್ನು ಸೌಭರ್ಯ ಖುಹಿಯ ಚೈಶನ್ಯವು ಅನುಭ ಗಿಸುವದು. 
ಕೇವಲ ಶೋರಗಳು ಭಿನ್ನನಾಗಿವೆಯೆಂದು ಆ ಖ.ಸಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವ 

ಗಳುಬಾರದಿದ್ದರೆ ಕಸ್ಟ ಬಟ್ಟು ಯೋಗಸಾಮಧಣ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಆನೇಕ 

ಶರೀರಗಳನ್ನು ಎನ್ಲಿ ಧಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಸೌಭರ್ನು ಖಹಿಯ ಚೈತ 

ನ್ಯವು ಸ್ವಭಾವಶ; ಒಂದಾಗಿರುವವರಿಂದ ಅವನ ಅನೇಕ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿಯ 

ಅನುಭವವು ಅವನಿಗೆ ಆಗುನನು. ಆದಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸ್ವಭಾವತಃ 

ಒಗ್ಬನಾದ. ದರಿಂದ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮನಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನಂತ ಜೀವ 

ಗಳ ಅನುಭವದ ಅನುಸಂಧಾನವು ಏಕೆಬರಬಾರದು? 

ಮತ್ತು ಅವರನರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವರವರೇ ಭೋಗಿಸ 

ಬೇಸಲ್ಲವೇ! ಆದು ಅಲ್ಲರೇ ಬ್ರಕ್ಕ್ ಒಂದೇ ನಾನ-ದೇಹಗಳನ್ನು ಧಾನಣ 

ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಸುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಏಕೆ ಭಾಗೀ 

ದಾರನು ? ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳೂ ಸಮರಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು !! ಹಾಗಲ್ಲ! 
ನನ್ನ ದೇಹವು ಬೇರೆ ಇರುವದ೭ಂದ ನನ್ನ ದೇಹವು ಮಾಡತಸ್ವ ಕರ್ಮ 

ಫಲಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬಾಧ್ಯಸ್ಸನು ಅನ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಫಲಸೈ ಅನ್ಯರು 

ಬಾಧ್ಯಸ್ಸಗು, ನಿಜ! ಇದು ಕೇವಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಂಣು ತೂರುವ ಪ್ರಯ 

ಶನೇ ಹೊರತು ಸರಳನಿಚಾರವಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಚೈತನ್ಯವೇ ಒಂದಾದ 

ಮೇಲೆ ನನ್ನ ದೇಹವೂ ನನ್ನಶೇ; ರಾಗಾರಾಯರ ದೇಹವೂ ನನ್ನಗೇ! ಅಂದ 

ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪಾನಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಾಧ್ಯಸ್ತರು; ಎಲ್ಲರ ಪೂಸಸುಣ್ಯ 

ಗಳಿಗೆ ನನನು ಬಾಧ್ಯಸ್ತನು. ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ಮಲೋಪನೆಂಬ ಅನರ್ಥವೇ 

ಪ್ರಾಪ್ತನಾಗುವದ, ಯಾರೂ ಸತ್ಯರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಷ್ಕರ್ಮ 

ಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಸಿಲ್ಲ ಆದುದರಂದ ಈ ಭಾಸ್ಕರ ಮತವು ತಸ್ಯಜ್ಯನೇಂದೆ 
ಹೇಳಬೇಕು. 

ಸಾರಂಶ ಮಾಯಾವಾದಿಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ; ಅದ 

ನ್ನುಳಿದು ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಆಜ್ಞಾನ ಕಲ್ಪಿತ ವಾದವು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, 



೨೨ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೨ನೇ 

ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಸುಖದುಃಖ 

ಗಳೂ ಸುಳ್ಳು. ಈ ಸಾಂಸರವು ಪೆಳಳ್ಳು. ಮೋಕ್ಷವು ಅದು ಒಂದು 

ಡೊಳ್ಳು ಆಲ್ಲದೇ ನಿಜವೇನೂ ಅಲ್ಲ. ಇವರ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕೂ 
ಡದ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ; ಎಂದಮೇಲೆ ಉಪದೇಶ ಯಾರಿಗೆ 

ಮೋಕ್ತವಾರಿಗೆ! ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಉಸಡೀಶವು ಅರಣ್ಯರೋದನನೇ! ಶಿಷ್ಯರ ಶ್ರವ 
ಇವು ನಿಸ್ಟ್ರಯೋಜನ ನೇ, ಎಲ್ಲವೂ ₹ಣ್ಣುಕಟ್ಬಾ ಟ್ರ ಮೋಸ. ಜು 

ಬಯಲಾಗುವ ಹೊಗೆಯು ಜೀವನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಬಾಳುವದು 

ಸುಳ್ಳು; ಸತ್ತದ್ದು ಸುಳ್ಳು. ಸುಳ್ಳಿನ ಸುಳಿದಾಟಿನೇ ಸುಳಿದಾಟ! 
೪೨ 

ಸಾಕ.! ಸಾಕು! ಈ ಸುಳ್ಳಿನ ಗಾಳಿಗೆ ಮೈಯೊಡ್ಡಿ ಮೂಢನಾಗ ಬೇ 

:! ತಿಳಿಗಳಿಯೇ ತಂಗಾಳಿಯು; ಅದರಿಂದಲೇ ಮನಃ ಕಮಲವು ವಿಕ 

4. ಜಾ ತನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳೆಂಬ ಭ್ರಂಗಗಳು ಅಲೆದಾ ಡಸತ್ತುವವು, 

ಅವುಗಳ ಹ್ ರೆ €ಂಕಾರದಸೆ ಇಂಪಿಗೆ ಮಮ ರಿತು ಕನುಲನಯನನು 

ಕುಣಿಯಹತ್ತುವನು. ಸ ಖನುಃಖಗಳ ತಾಸವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವದು. 

ಸೆ.ಳಾ ್ರ ಗುವದಿಬ್ಲ! ಬಸ್ಸಿನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ವೇಣುನಾದಕ್ಕೆ ಚಕ್ತಳಿ ಕ್ಳೋಣ!! 



ಮ್ಮಾ ತ್ 4394-93 Sed ಆಪ ಇರಾ: 

4 ೩ನೇ ಪ್ರಕರಣ. 

ಗ್ಗ ಸಿನೇಮಾ. ಗೆ 
ಗೆ ಸಾಕರಿತ assess 2s ಕ್ಲ 

( ವಿಥ್ಯಾತ್ವಾನುಮಾನ ಖಂಡನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು) 

೫ FY 

೫. ೫. 
ಸ ದಿ ಈ ಮರಾವಃ- ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಶನರಾಯರಕೇ ! ಎಂದು ಬರೋ 

"KE ವಾಯಿತು? 
೫ 
ಕಿಶೆನೆರಾವ:- ನಮಸ್ಕಾರ; ನಮಸ್ಕಾರ! ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಬಂದೆನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮವೇ 1 

ರಾಮ: ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ; ಬನ್ನಿ. ಸ್ವಲ್ಪು ಮಾರುತಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. 

ಕಿಶನೆ-- ಇದು ಏನು ರಾನುರಾಯರೇ ? ಇಲ್ಲಿ "ಘಟ ಪಟಿ' ಶಬ್ದ 

ಗಳು ಚಟ ಪಟ ಹುರುಹತ್ತಿವೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಎಷ್ಟು ತಲೆಯೊ 

ಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನಪ್ಪಾ? 

ರಾಮ- ಕಿಶನರಾಯರೇ ! ಅವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, 
ನ್ಯಾಯ ವೇದಂಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾರದರು,, ಮೇಲಾಗಿ ಹತ್ತು ಎಂಟು ಜನ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವಸ್ರ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓದು ಹೇಳುವರು, 

ಕಿಶನ- ನೀವು ಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಳಿ! ನಿಮ್ಮ ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಬ್ದಾಡಂಬರವು ಬಹಳ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಥಿಲೊಸೋಫಿ ( ವೇದಾಂತ) 



೨೪ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, (4ನೇ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಿರಿ. ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಕಲ್ಪನೆಗನಿ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾ 

ದುವು, ಅಸ್ಸೆ|ತನೇದಾ»ತದ ಕಬ್ಬನೆಸಳೂದರಣ ಬಹ: ಗಂಭೀರನಾದನು. 

ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಒಂಸೇ ನಿಜ? ವೆಂಬ ಕಠೊ:ರವಾದ ಕ.ಠ;ರಿಯು ಈ 

ಪ್ರಪಂಚವನೆಲ್ಲ ಛಿನೈಭಿನ್ನ ನಾಗಿ ನತಾಡಿರುವದು. ಆದಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚುತ್ಯ 

ತತ್ರಜ್ಞರಾ” ಕಾಂಟಿ ವೊದಲಾದವರ ಅನುನುತಿಸಣಾನರೂ ಬಹುನ.ಟ್ವಿಗೆ 

ಉಂಟಿ). 

ರಾನು- ಕಿಶ:ರಾವ! ವೆ.ದಾಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೂ ಗತಿಯಿನ್ನಂತೆ 
ತೋರುತ್ತದೆ. ಒಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬೆಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ 

ನಾಲ್ಬು ಮಾತುಗಳನ್ನೂಡೊಣ. 

ಕಿಶನ - ಆಗಲಿ. 

( ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ನನುಸ್ವಿರಮೂಡಿ ಕುಳಿತ:ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ) 

ಆಚಾಾರ್ಯೆ- ರಾಮರಾಯಕೀ ಇನರು ಯಾರು? 

ರಾಮ- ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಸಾಧ್ಯಾಯಿಗಳು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೇ 
ದಾಂತ ತರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ ಶಲಗು. ಅಪ್ರ ತನೇನಾಂತವನ್ನದರೂ 

ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಆಚ:ಯ.೯- ವಿಹಿಕನಾದುದು. 

ಕಿಶನ-- ಸ್ವಾಮೀ | ನಿನೊ। ತಮ್ಮ ತತಶ್ಚ ಗಳನ್ನು ಕಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ 

ಇಚ್ಛೆ೫೨ಂವ ಒಂಡಿರತು ಮಾತು ತಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೆಪವಿಭ್ಲ 

ವನ್ಟೇ ? ಅದರಕಿ ತಮ್ಮ ಶಬ್ದಸ್ರವಾಹನ ಸೆಳೆನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ತಡೆಯ 

ಲಾರನೆಂದು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು 

ಆಚಾರ್ಯ -- ಕೆಶನರಾಯಕೇ! ಶಾಶ್ರಗಳಿಗೆ ಪರಿಭಾಷೆಯೊಂದು 

ಬಹು ಅಂದಗೇಡಿಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಟುಬಿದ್ದಿಗೆ. ನನ್ಮ ಶಾಸ್ರ್ರಗಳಷ್ಟೇ 

ಅಲ್ಲ; ನಿಮ್ಮುರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಠಾದರೂ 11, ಲಿ, ) (ಎಚ್ ಓ ಟೂಎನೀರಿಗೆ 
ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದವು) ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ; ಅದರಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗತಿಯು, 



ಪ್ರ.) ದೆಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೨೫ 

ಈ ಪರಿಭಾಷೆಯು ಕುರೂನಿಯೂ, ಕಠೋರಳೂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 

ಬಹೆದಕ್ಷಳೆ. ಆನುಜಿಶಿಂದಶೇ ಎ್ಲಶ ಶ್ರಗಳೂ ಇವನನ್ನು ವ.ನ್ರಿಶು 
ವಸ್ರು, ಆದರೂ ತಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಿಂಿಯುಂತೆ ಪ್ರಯ.ಶ್ನ ಮಾ 

ಡುವೆನು, 

ಮೀ ತಾವು ಎಂದ:`ದರೂ ಸಿನೆಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ 

ದುಂಟೋ? 

ಆಚಾರ್ಯರು ಅಹುದು ಮೊನ್ನೆ , ಲಂಕಾದಹೆನಕ್ಕೆ? ವೈದಿಕ 

ಕೂಟದೊಡನೆ ಹೋಗಿದೆವು. 

*ಶೆನ-. ಸರಿಯೇ ತಾನು ಅಭಿ ಏನು ನೋಡಿರಿ? 

ಆಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಸಂಣ ಕೆಡಿಕೆಯೊಳಗಿಂದ ತಸಬೀರಗಳು 

ಬಿಳೀ ವಸ್ತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಎಲ್ಲತರಹನ ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಾಡುವವು, 

ಕಿಶನ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ತಮಗೆ ಯಲ್ಲಿಯವರಿಗೆ ಕಾಣುವವು! 

ಆಚಾರ್ಯೆ- ಅದು ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ರಾಯರೇ! ಕತ್ತಲೆ ಇರುವವರೆಗೆ 

ಎಬ್ಬವೂ ಕಾಣುವದು, ಬೆಳಕು ಬಿನೊಡನೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ 

ದಂತಾಗಿ ಬಿಳೀ ಪಟಿವಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಹಕ್ಕುವದು, 

ಕಿಶನ-- ಸ್ವಾಗಿೀ ಈ ಜಗತ್ತುದರೂ ಹೀಗಿ ಇಗಲಿಕಿ ನೇ 

:ನೇವಣ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿದಾಗ ಆ ಸನ.ವ ತನ ಹ:ರ”ಟಿವೂ 

ಲಂಕಾಪಟ್ಟಣದ ಗೊ: .ಓನೂ, ಎಷ್ಟು ಓಿಕ್ರಯವಾಗಿ ತೋಣವವು | 

ಅದೇ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದೊಡನೆಯೇ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿದ.ದ್ಲವೂ ವಸಯಿ 
ವಾಗಿ ಹೊಸ ಜಗವೇ ಮೊಗವೆತ್ಮುವದು. ನೂವು ಈಗಾದರೂ ಅಜ್ಜನ 

ವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಗರಿಸಿ ಬದ್ದಿರುವೆವು. ಆದುದರಿ೦ನಲೇ ನಮಗೆ 

ಈಗ ನಿಜವೆನಿಸುವದೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ವಿ.ಥ್ಯ. ಮಂದೆ ಅಂಧಃಕಾ 

ರವು ಅಳಿದು ಹೋಗಿ ಸ.ಜ್ಞಾನದ ಸ್ವಚ್ಛೆಕ್ರಳಂಶವು ಬೀ(ಹಕ್ತಿದಂತೆ ಈ ಫು 
ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯನವಾಗುವದು, 



೨೬ ಅನೆಂನೆತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೩ನೇ 

ಆಚಾರ್ಯ೯- ಕೆಶಸಾಾನ। ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಮಾಯಾ 
ವೆಂಬುವ ತಮ್ಮ ಅಭಿಸ್ರಾಯ ನನ್ನಷ್ಟು ವಿಶದ ಮಾಡ.ವಿರಾ | 

ಕಿಶನ- ಇದು ನೋಡಿ; ಮೊಲದ ಕೊಂಬು ಆಕಾಶಸ ಸ್ಟಾ ಒಟುಲಅಕ 

ದ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಮಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ ಆದುಡರಿಂದಲೇ 
ಅವುಗಳಿಸೆ* ಅಸತ್» ಸದುರ್ಧಗಳೆನ್ನೆಎರು, ಈ ಜಗತ್ತು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ 
ಕಂಣಿಗೆ ನುಂಣಗೆ ಕಾಣುವನು. ಮಷ್ಪುಇರೂ ಉಣ್ಣಲು ಬಲು ಸವಿ 

ತಣ ಗೆ ತಗಲುವಮು ಮೊಖವನೊಂಬಿರಂಟ3 ಸಟಿಕೀಗೂನೀತು 1! ಆದ 

ರೂ ನಿಜವಾಗಿರುವದು ಒಂದು ಕಂಣಿಗೆ ಕ.ಣುವದು ಗುತ್ತೊಂದು. 

ಸಿನೇನಾನೊಸಳಗಿನ ಒಂದೇ ಬಿಳೀ ಸಟಪ್ಪಿ ಶ್ರೀ ರಾಮಚದ್ರನ ವಿರಸ 

ತುಪಸಂದ ಮಲಿನನಾದ ಸಂಚನಔಿಸೂ ಸೀತೆಯ ಅಸಹರಣದಿಂದ 

ತನ್ನ ಮಾನವ ಮ.ಕ್ಯುಯಿತೆಂದು ಮರುಗಿ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಿದ ಲಂಕೆಯೂ 

ಆಗುವದು ಈ ಸಂಚವಬಿ ಯೂ ಲಂಕೆಯೂ ಮೊಲದ ಕೆಂ? ನಂತೆ 

ಎಂದೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಪದ`ಥ್ಥವೂ ಅಲ್ಲ ನಿ.೦ಚಿನಂತೆ ವಂಚಿಸಿ ಬ 

ಯಲಾಗ)ವದರಿಂದನಿಜನಾನ ನಸ್ತಸೂ ಅಲ್ಲ ಆನುದರಿಂಬಲೇ ಈ ಜಗ 

ತಿನ ಸ್ವರೂಪವು ಹೀಗೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಶಾಶ್ರಕಾರರು 

ಅನ್ನುವರು. ಅದು ಸತೃವೂ ಅಲ್ಲ ಅಸತ್ಯೃವೂ ಅಲ್ಲ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ Ne 
೧ 

ಆಚಾರ್ಯ- ಕೆಶ:ರಾನ ನಮ್ಮ ನಿದಶ-ನಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಸ್ತುಗಳನು 

ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ ಕಲವು ಸತ್ಯವಸ್ತುಗಃೂ ಕೆಲವು ಅಸತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೂ ಎಂದು 

ಎಂದೆ: ಭಾಗಗಳು ಸಿದ್ಧವ:ಗುವವು.. ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಲ್ಲವ ಮೇಲೆ 

ಮೊಲದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಅಸತ್ಯವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಅಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ 

ವೆಂದು ಹೇಗೆನ್ನುವಿರಿ? 

ಕಿಶನ- ಆಕಾಶಪುಪ್ಪ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಸತ್ ಪದಾ 

ರ್ಥಗಳು. ನರಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ ಅಥವಾ ನಿಜನಾದ ವಸ್ತುವು. ಕಂಣಿಗೆ 



ಸ್ರ. ) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಸರಿಚಯ, ಪಿಕ 

ತೋ? ಬಹ.ಲಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು 

ಈ ಜಗತ್ತು ಸಕ್ಕನಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವಾದುದು. 

ಆಚಾರ್ಯ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯನೆಂದರೇಕು? ೮ ಪದಾರ್ಥ 

ಎಂಶಹದು, 

ಕಿಶನ- ಈಗ ಸೂರ್ನುನು ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ" ಲಕ್ «ಕ್? ಹೊಳೆ 

ಯುವ ಸಿಂನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಬೆಲಿಯಂತೆ ತೋರುವದ್ದು 

ಆಸಿಳ್ಳಿಯು ಸನಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವವರೆಗೆ ತೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ 

ಸಿಂಪಾಗುವದು. ಹೀಗೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಬಗೆಯಿ.ಂದ ತೋರಿ ಸಮೀ 

ಪದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಅದಕ್ಕೆ ಭ್ರಮವೆನ್ನು 

ವರು, ಸಿಂರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಂತೆ ತೋರುವದು ಭ್ರಮ. ಅದು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, 

ಸಿಂನು ಎಂದು ತಿಳಿಯ. ವಸೀ ಆ ಭ್ರಮದ ನಾಶ ಅಧವಾ ಬಾಧೆ ಈ ಜಗ 

ತ್ತಾದರೂ ಆಖಂಸ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲೆ ತೋರಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆಜ್ಞಾ 

ನನಾದ ಕೂಡಲೇ ಬಯಲ :ಗುವದು. ಸಿಂಪಿನ ಭ್ರಮವು ಬೇಗ ಬಹ 

ಲಾಗುವದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕಿಭಾಸಿಕವೆಂದೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಭ್ರಮವು 

ಬಹು ದಿವಸಗಳಿಂದ ದೂರಾಗುವದರಿಂದ ಆದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವೆಂದೂ 

ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರರು ಹೇಳುವನು. 

ಆಚಾರ್ಯೆ-- ಅಂತೂ ಜಗತ್ತಿನ ಬಾಳುವಿಕೆಯು ( ಸತ್ತಾ) ನಮ 

ಭ್ರಮ ಮೂಲಕವಾನುದು,, ಮಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮೆಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರ ಭ್ರಷವು 

ನ:ಶವಾಗುವಸೆಂಸು ಹೇಳಿನಂತಾಯಿತ್ತು. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು 

ವೆ7ಲದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದೇ ಅಂದಂತಾಯಿತು. ಈ 

ಜಗತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ತೋರುತ್ತಿರಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಸತ್ಯ ವೆನ್ನಬೇಕೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನ 

ವಂತೂ ಹಾಗಿರಲಿ, ನೀವು ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಕತ್ತ ಸು] ತೋರುನಜಿ 

ಓವೂ ನಎಂಸೆ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿದ್ದಮೆ "ಲೆ ಬಯಲಾಗುವದರಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತಾ 

ದೂ ES 2೫ ಅನುಮಾನ ತೆಗೆದಿರಿ. ಆದರೆ ಈ ಅನುಮಾನವು 



೨೮ ಆನ ದತಿ"ರ್ಥೆ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ (೩ನೇ 

ಕಾಕಾ ಒಪ ಲಾ ಕೌಸಾ ಡಾ ಭಾ ದ ಇಂ ಉಂ "| ದಬ ದಾತ ತ ಜಿ) ಯ ಮ್ಮ ರ ಗ ಮಾಮಿ ನ: 

ನಿನ್ನನ್ನ ಬಾಧಿಸುವದುು ಇದು ನೋಡಿ! ಸಿನೇಮಾದಲ್ಲಿ ಲಂಕಾದಹನವು 

ಪ್ರಾ ರಂಭನಾ ತು. ರಾಮನ ವಿರಹಾವನ್ನೆ ಯಿಂದ « ನನಗೆ ' ವ್ಯಥೆಯಾ 

ಯಿತು. ನ.ವ.೦ತನ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ( ನಾನು? ಹರ್ಷಾ_ತಿಕೀಕ 

ದಿಂದ Re ಕತ್ತಲೆಯು ವಮಸುಗಿದ್ದರೂ « ನಾನು' ಸುಖಿ 

ನಾನು ದೇಖಿ ಎಂಬ ನನ್ನ ವಿಚಂರಗಳೆ ಮೇಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಮರೆ 

ತಿರಲಿಲ್ಲನೆಂದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ" ನಾನು? ತೋ 
ರುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಪ್ರಕ: ಶ್ರ ಬಿದ್ದ ರೂ. ಬ್ ' ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೆ 

ಖರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟ "ಕುಳಿತಿದ್ದೆ ನು. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಕಂಡದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಬಯಲಾಗುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ 'ಆದರಂತಯೇ ನವಾಗೀಗ ಜ 

ಗತ್ತಿನ ಜ್ಞುನ ನನಾಗುವಂತೆ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುವದು, ಆದುದರಿಂದ 

ಆ ಆತ್ಮನೂ ಸ.ಳ್ಫೇನು? ಇಷ್ಟು ದೂರವೇಕೆ! ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಹನು 

ವ.ಂತನೇ ಸುಳ್ಳುದ ಮೇಲೆ ತ ತ್ರೀ ರಾವ:ನಿಗೆ ಅಭಿನಚನ ಕೊಟ್ಟಿ 

ಟೂ ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ತನ್ನಗುರುತು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಸುಲ್ಳಲ್ಲವೇ ?ಅವರಂತೆಯೆ 
ಈ ಜಗತ್ತೇ ಮಿಥ್ಯ ಆದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾವೂ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ 

ಗಳೂ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರಗಳೂ ಎಲ್ಲವು ಸುಳ್ಳು, ಎಂದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು 

ಮಿಥನ್ಯ ಎಂಬ ರಮ್ಮ ಊಸೇಯಾದರೂ ಸತ್ಯನೆ?ದು ಕೇಗೆ ಹೇಳ 

ಬೇಕು? 

ಕಿಶನ- ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯವಾದುದೇನು ? 

ಆಚಾರ್ಯ -- ರಾಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಉಂಟೇ 

ನು? ಸಿನೆಮಾದಲ್ಲಿ ಬಿಳೀಪಟದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಚಿತ್ರ 

ಗಳು ಸುಳ್ಳೇನು? ಛೇ ಎಂದೂ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿ; ಚ 

ಗೇನು ಕಾಣುವದು ! ಒಂದು ಸಂಣ ಛಿದ್ರದೊಳಗಿಂದ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊರಟು 

ಆ ಬಿಳೀಪಟಿವನ್ನು ಅಚ್ಛಾದಿಸಿರುವದು. ಸ್ವಲ್ಪು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ ಆ ಪ್ರಕಾ 

ಶವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವದು ನೋಡೋಣ. ಇದು ನೋಡಿ ಏನು ಚಮತ್ಕಾರ! 

ಪ್ರಖರವಾದ ದೀಪದ ಪ್ರಕಾಶವು ತಸಬೀರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆ ಮೇಲೆ ಆ 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೨೯ 

ಕಿಟಿಕಿ ಯೆೊಳಗಿಂದೆ ಹೊರಬಿದ್ದದೆ, ಈ ಪ್ರಕಾಶದ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಸ 

ಬೀರಗಳು ಬಿಳೇ ಪಟದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಅನೇಕ ಜೇವ್ಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ 

ಲಿವೈ ಬದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒನ್ಳನ) ಕುಳಿತು ಸರ್ವಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿ 

ಸುತ್ತೂನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಸಿಬೀೀರುಗಳು ಸುಳ್ಳೇನು ಆಥವಾ ಪ್ರಕಾಶ ಸುಳ್ಳೇ 

ನು? ಏಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಎಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿಳೀ ಪಟಿದ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿದ 

ಗೊಂಬೆಗಳೇನು ಅನರಾಧ ಮಾಡಿಂ.ವವು? ಸ್ವಲ್ಪು ಹೊತ್ತು ಮೂಡಿ ಮು 

ಳುಗುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವು ಅಲ್ಲಾ ಯುಸಿಗಳಾದಗೂ ಸುಳ್ಳಾಗಲಾರವು. 

ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಲಿ ತೋರುವ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನಗಳು ಆ ಚಿತ ಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. 

ಆದು ಆ ಚಕ್ರ 'ದಲ್ಲಿರುವದು. ಅದರಂತೆಯೇ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಲ್ಲ- 

ಅವ್ರ ಚ ಚಾಲಕಸ ಇಚಸ್ಸನ.ನ್ನೆ ಸೃತ್ತಿಗಳು: ಹೀಗಿದ್ದ ಅವು ಸ್ವ ತಂತ್ರ ನಾಗಿ 

ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಾಡು 5 3 ಎಂದುಗ್ರ ಬಸಿದರೆ ಅದು ಮೂತ್ರ ಮ 

ರುಳತನವು ಹೀಗೆಯೇ ಈ ಜಗತ್ತಾದರೂ ಹ ವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು 

ಆಪಕಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲುಗದ.. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಈ 
ಕಂಣಿಗೆ ತೋ ರ ನ ಜಗವು ಹೊಗೆ ಹ್ಯಾಗಾದೀತು? 

ಕಿಶನ-- ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಣಿಗೆ ತೋರ.ವದೆಲ್ಲವೂ ನಿಜನೇನು? 

ಆಚಾರ್ಯ-- ಛೇ ಹಾಗೆಂದೂ ಅನ್ನಲಾಕೆವ, ಚೈತ್ರ ನೈಶಾಖಮಾಸ 

ಬಿಸಲು ಕೆಂಡದಂತೆ ಸುಗಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪಾಂತಸ್ಥನೊಬ್ಬನು ನೀರಡ4ೆಯಿಂದ 

ಬಾಯಾರಿ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಒಂದು ಗಿಡದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು 

ಜಲಾಶಯ ಒಂದು ಕುಣಶತ್ತಿತು. ಆಗ ಆ ದಾರೀಕಾನನಿಗೆ ಆದು ಬಿಸ 
ಲ್ಗುದರೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯವು ಬಾಧಿಸಹತ್ತಿತು. ಆದರೂ ನಿರಡಕೆಯ 
ಹೀಡೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲಾರದೇ ಎದ್ದು ಆ ಜಲ:ಶಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟನು 

ನಿಜನಾಗಿ ಅದು ನೀರು ಬಿಸಲ್ಲುದರೆ ಅಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಬಹು ಆನಂದವಾ 

ಗಿ ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀರು ಕುಡಿ ನೀರಡಿಕೆಯನ್ನು ತಿ:ರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆಗ 

ಅವನಿಗೆ ಅದು ಬಿಸಲ್ಲು ರೆ ಎಂಬ ಭ್ರಾಂತಿಯು ಹೋಯಿತು, ಹೀಗೆಯೇ 



೩0 ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೩ನೇ 

ಕಂಣಿಗೆ ನೋಸವಾದಕೆ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ರೆಸ ಬೇಕು, ಅದೆರಿಂದಲೂ 

ನಿಶ್ಚಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು; ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. 

ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರುಚಿ ನೋಡ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗೂ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದ 

ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಪೀಲು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚ? 

ವಾದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸತಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿೀಕನು ಅವನೇ 

ಮಂಣಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ ಮಂಣಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ಕಡೆಗೆ ಮಂಣುಪ:ಲಃಗಿ ಹೋದ 

ರೂ ಈ ಮಣ ಮಾಯಖಯನೆಂಬುನದು ಮೂಢತನವನ್ಲನೇ, 

ಕಿಶನ-- ಹೀಗೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯನಾದರೆ ಇವಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿಏಕೆ ? 

ವಿರಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಾರದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಸಜ್ಜನರು ಈ 

ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಕಣ್ ಕಟ್ಟು; ಅದರಲ್ಲಿ ಮನ ನಡಿಸಬೇಡಿರೆಂದು, ಸಾರಿ 

ಸಾರಿ ಕೂಗುವರು. 

ಆಚಾರ್ಯ ರಾಯರೇ ಈ ಜಗತ್ತು ಕಣಕಟ್ಟಾಟವಲ್ಲ. ಮನು 

ಷ್ಯನು ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ಮತ್ತನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕೀಲವನ್ನು ತಿಳಿಯ 

ದಲೇ " ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸ.ಖಕ್ಕಾಗಿರುವದು ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿನ 

ಮಾಲಕನೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾ ವಮೈಮರೆಯುವೆನು ಜಗತಿ ನಲ್ಲಿಸ. ಎಲ್ಲ 

ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಕ:ರ ಸೊಂದುವವು. ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಕಡಿ ತ 

ಯಾಗುವದು. ಈ ಜಗತ್ತು ಅನಿತ್ವವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ನಿತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿ 

ಯುವನು. ಅದರಂತೆಯೇ ವರ್ಶಿಸುವನು ಇದೇ ಭ್ರಮವು, ಈ ಭ್ರಮದ 

ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಕಬೇಡರೆಂದು ಸಜ್ಜನರು ಹೇಳುವರು, ರಾಯರೇ ಸ್ವಲ್ಬು 

ಈ ವಿಶ್ವದ ಅಗಾಧ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ! ಭ:ಸ್ರಷ್ಟದಲ್ಲಿ 

ನೀತು ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅನಂತವಾದ ಆಕಾಶವು ಆವರಿಸಿರುವದು.-ನಾ9 



ಶ್ರ) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ಸಿನಿ 

ರುವ ಭೂಮಿಖಯಕಿಂತಲೂ ಅನೇಕಸಟ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಾದ ಸೂರ್ಯನು 

ಪ್ರಕಾಶಿಸುವನು. ಬೆಳಕು ಬೆಳಕೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಮರುಳಾಗ ಬೇಡಿರಿ ಕತ್ತ 

ಲೆಯನ್ನು ಹಳಿಯ ಬೇಡಿರಿ. ಕತ್ತಲೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಜ್ಯೋತಿಗಳು 
ವಿ:ಣುಕುತ್ತಿರುವವು. ಚಂದ್ರನು ಶಾಂತನಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರು 

ವನು ಏನು ಬ್ರಹಾ ೦% ಕಬಾಹೆವಿದು. ಏನು ಪ್ರಚಂಡವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ 

ವಿದ, ಆದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪು ಕೂಡಾ ಅರಾಜಕತೆಯಿಲ್ಲ, ನಿಯಮ; 

ನಿಯಮ; ಈ ಭವ್ಯವಾದ ನಿಶ್ವವು ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಬಿಗಿಯಲ್ಪ 

ಟ್ರದೆ, ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಯಮ ವಿಲ್ಲದೆ ಕದಲಲಾರದು. ಇಂತಹ ಆಗಾ 

ಧನಾದ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಇಚ್ಛೆಯು ಈ ವಿಶ್ವದ 

ಚಾಲಕತ್ಸವನ್ನು ವಹಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಆವನ ಇಚ್ಛೆಯಿ.ದಲೇ ಬೇಗು ಬೆಳಗು; ಮೂಡುವದು; ಮುಳುಗು 

ವದು. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲವೂ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಬಯೆಲೂಗುವ ಧೂಳವಾಗಿ 

ದ್ದರೆ ಆ ಈಶ್ವರನ ಐಶ್ವರ್ಯವೇ ತಹದು, ಆ ಸರ್ವಸಮರ್ಥನ ಸಾಮ 

ರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆನ್ನಬೇಕು! ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆನಿತ್ಯವಾದರೂ ನಿಜವಾದುದೆಂದು ಆ 

ಈಶ್ವರನು ಈಶ್ವರನು, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಷೋ 

ಡಲಾರದೇ, ಕಿಮಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೂ ನ” ಬಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನ 

ಸ್ಸು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅನಂತ ಮ್ಯಾಪಾರಗಳ' ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತೆಯನ್ನೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ 
ಯನ್ನೂ, ನೋಡಿ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಕುತ್ಸಿತ ಶಂಕೆಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿರಿಸಿ 

ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೆಡೆಗೆ ನಡುನೆಡುಗುತ್ತಾ ತೆರಳುವದು, 

ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಾತ್ಮ್ಯೃದ ಆಗಾಧ ಫಿದರ್ಶನವ:ದ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ 

ಸುಳ್ಳಾದಮೇಲೆ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದರೂ ಸುಳ್ಳು, ಅವನ ಮಹಾತ್ಮವೂ 

ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, ನಮ್ಮ ಮರುಳತನ ಒಂದೇ ನಿಜವಲ್ಲವೇ || 



ಕಿತ ಅನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ: (೩ನೇ 

ಕಿಶನ - ರಾಮರಾವ ಆಚಾರ್ಮರ ಯೋಗ್ಯ ತೆಯು ನನಗೆ ಮೊ 

ದಲು ತಿಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆಈ ಹೊತ್ತು ವಿಚಾರದ ಹೊಸದ:ರಿಯನ್ನು 

ತೋಕಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನ: ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಇಂತಹ 

ಗುರುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆನೇಕ ಜನಶಿನ್ಯರು ತಯಾರಾಗಬೇಕು. ಅದೇ 

ನಮ್ಮ ನಿಜನಾದ ಭೂರತನಾತೆಖಯ. ವಿಳ್ಗೆಯು. ಇನ್ನು ಹೊತ್ತಾಯಿತು. 

ಆಚಾರ್ಯರೇ ಅಸ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಗು. 

ಆಚಾಯ್ಯ. ಒಳ್ಳೇದು ಹೋಗಿಬಕೋಣಾಗಲಿ, 

ಪಾಠಶಾಲೆಯಷ್ಟು ಲಕ್ಷೆದಲ್ಲಿರಲಿ, 
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4 ಬ್ ಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು ) 

ಜಸು 
ಜಟ್ಟಿ ವನವು ಜಗಜಟ್ಟಿಯ ಕುಸ್ತಿಯು. (Lifcisa great 
ಕೆ 5 struggle ) ರಾಜನು ಚತುರಂಗ ಬಲದೆ ಇಡನೆ ಹೋರಾಡು 

ನಿವ ವದೂ, ಪಂಡಿತನು ಪಂಡಿತನೊಡನೆ ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡು 

ತ್ರೆ ನಾ ಯತಿಯು ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಹತ್ತೊತ್ತುವದೂ, ಈ 

ಉಸ್ಮಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ರಾಜನು ಶರೀರದಿಂದ ಹೋರಾಡುವನು, ೯೦3 

ತನು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಕಲಹ ಮಾಡುವನು, ಯತಿಯು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಗೆಲ್ಲುವನು. 

ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವವರು ಇಕ್ಟ್ರತುರರು; ಸಭ ಭಾಸ್ಕಾನವೇ ಅವರ 

ಖಣವು. ಮಧ್ಯಸ್ತರೇ ನಿರ್ಣಯ ಹೇಳುವವರು ಏಚಾರಸ£ಣಿಯೆ.6 

ಅವರ ಪದ್ಧತಿಯು. ವಾಕ್ಫಾಪಲ್ಯವೇ ಅವರ ಆಯ.ದಧತ್ರು, ಗುರುಶಿಷ್ಯ 

ರು ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಯುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸರಿಗಟ್ಟುವ ಪಂಡಿತರು ಈರ್ಷೆಗೆ 

ಬಿದ್ದು ಧನಮಾನಗಳಿಗೆ, ವಾದವಿವಾದ ಮಾತುವರು. ಈ ವಾಗ್ಯುದ್ಧವಾ 

ದರೂ ನಿಯಮಬದ್ಧವಾದ.ದು. ವಾದವನ್ನು ಹೆಗೆ ಮಾಡಬೆಕು ಜ 



೬೪ ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ಪ್ರ. ) 

ಯಾಸಜಯಗಳ ಫಿರ್ಣ ಸುವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂತಾದ ನಿಯ 

ಮಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಸೇಪದಂದ ವಿವರಿಸುವದೇ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶವು. 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗ್ರೆಂಥಗಳು ಪರಮೋ ಸ್ಲೀಶವಾದ ತತ್ತಜ್ಞುನದ ಗೋಸು 

ಗ ಹೊಂಟರುತ್ತವೆ., ವಾದದವಿನಾಇದ ಹಾಳುರಗಳೆಯೇಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರ 

ಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವರು ಅಕ್ಷೇನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೃಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿ ಈ ಅಕ್ಷೇಸವು ಸ£ಯಲ್ಲವೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ 
ಮನಗಾಣುವರು ಈ ವಾದವಿವಾದಸೈ « ₹ಥಾ? ಎಂದು ಹೆಸರುಂಟು. 

ಇದು ವಾದ, ಜಲ್ಸ, ವಿಶಂಡವೆಂದು ಮೂರುವಿಧವಾಗಿರುವದು, ಈ 

ಮೂರೂ ವಿಧವಾದ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗಪು ಅಜ್ಜಿ ನನನ್ನೂ ಸಂಶಯೆವನ್ನೂ ಹೊಡೆ 

ದೋಡಿಸಿ ಪಾಷಂಡಿಗಳ ಮತದ ಗಾಳೆಯುಕೂಡಾ ಸೊಂಕದಂತೆ ತತ್ವಜ್ಞಾ 
ನಕೈೆ ನೆರವಾಗುವದು. ಆಮದರಿಒಂದಲೇ ಈ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವು ಹರಟಿ 

ಕೂಚ್ಚವ ಹಾಳುರಗಳೆಯಲ್ಲ, ಆದ? ಈ ವಾದವಿವಾದದಿ;ದ ತತ್ವವು, 

ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಣ್ಣಿಯು ತೇಲುಎಂತೈೆ ಮೇಲೆ ತೋರಹೆತ್ತುನದು, 

ಮನಸಿನೊಳಗಿನ ಅಜ್ಞಾನವು ಅಳಿದು ಹೋಗುವದು ಅಲ್ಲದ ಸಂಶಯ 

ಗಳು ಬಂದ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಬ್ಬಣಗೆಇಳಿಸುತ್ತಿರಲು ಈ ಕಥಾನ್ರಶಂಗ 
ದಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ದೂರಾಗುನವು, 

ಅನೇಕ ವಿದ್ವಜ್ಜನರುಕೂಡಿ, ವಿಚಾರಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋ 

ಗಸುವಎೀ ಕಥೆಯೆನಿಸುವದ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗ 

ಳನ್ನು ತಿಳಿಯು ವಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ವಿಸ್ರತ್ತೆ ಇದ್ದರಾಯಿ.ತು, ಮೇಲ:ಗಿ ಅವರು 

ಶಾಂತಚಿತ್ತರೂ  ಸರ್ವಜನರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾತ್ರರೂ, ಕಾಲುಕೆದರಿ ಜ 

ಗಳ ತೆಗೆಯದವರೂ ಇರವೇಕು, ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವು ಪ್ರಬಲವಿರುವದೋ 

ಉತ್ತರಪಕ್ಷನು ಪ್ರಬಲ ವಿರುನದೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದೇ `ವಿಚಾರನೆನಿ 

ಸುವದು, 



(೪ನೇ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, in 

ಮೊದಲು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಕಥೆಯು ವಾದ, ಜಲ್ಬ ವಿತಂಡನೆಂನು 

ಮೂರು ವಿಧ ತಾಗಿರುವದು, ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಈ 

ರ್ಷಾಸೂಯಗಳನ್ನು ತೊಲಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇೈಕೆಂದು ಸಂವಾದ 
ಮಾಡುವರು, ಅದೇ ವಾದವೆನಿಸುವದು. ಗುರುಶಿಷ್ಯರು ತತ್ತವನ್ನು ನಿ 

ಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದರೂ ಸಭೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾದವಿವಾದ ಮಾಡಿದರೂ, ಅದೂ 

ವಾನವೆನಿಕುವದು. ವಿುತ್ರವಾಗರಿ' ಅಫನಾ ನಿರಪೇಗ್ಸಿಗಳಾವ ಸಜ್ಜನರ 

ಗಲೀ ವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. 

ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಧನಾದ ಜಲ್ಪ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಜನರೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ 

ದ್ರವ್ಯಸಂಶಾದಿಸಿಬೇಕೆಂದಾಗಲೀ, ಬಹು ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾನಕೆಣಂದಬೇಕೆ ದಾ 

ಗಲೀ ಸೇರುವರು. ಆದರೆ ಅವರೆಂದೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿ 

ಯ ವದಿಲ್ಲ ಮೂಸನೇ ವಿಧವಾದ ವಿತಂಡಾ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೂ 
ಷಂಡಿಗಳ ಕೂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವದು. ಈ ಜಗತ್ತೇ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ದೆಂದು ಗೃಹಿಸಿ, ತಿಂದುಂಡು ತಿರುಗುವ ಚಾರ್ನಾಕನಾಗಲೀ ಎಲ್ಲವೂ ಶೂ 

ನ್ಯವು ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಷಣಿಕವೆಂಶು ಹೇಳುವ ಬೌದ್ದನೂಗಲಿೀ ಬಂದಕ್ಕಿ ಈ 

ವಿಶಂಡಾರೂಪಕಧುಯುನ್ನು ಸುರುವು ಮಾಡಬೇಕು. ಜಲ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ 

ಸಜ್ಜನರು ಕೂಡಿ ವಾದ ಮಾಡುವದರಿಂದ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾನಿಗಳಿಬ್ಬ ಶೂ ಅವೆ 

ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ:ಧಿಸಿಕೊಂಡ: ಪರನಕ್ತನನ್ನು ದೂಸಿಸುವರು, ಆದರೆ ಪೂ 

ಷಂಡಿಯಕೂಡ ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಜ್ಜನರು ವಿತಂಡಾಕಧೆಯಲ್ಲಿ 

ತನ್ಮತತ್ತಗಳನ್ನೆಂನೂ ಬೈಲಿಗೆ ತರಬಾರದು, ಅವರು ವೇದವನ್ನು ಅಂಗೀ 

ಕರಿಸುವನಿಲ್ಲ ಆನುವರಿಂನೆ ವೈದಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದವಾ 

ಗ.ವವು. ೬ದುಗೋಸಗ ಸಜ್ಜನರು ಇಂತಹವಿತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಕ್ತಗಳನ್ನು 

ಸಾಧಿಸುವ ಗೋಜಿಸ ಹೋ 1ದಶೇ ಕೇವಲ ಪರಪಕ್ಷರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾ 

ಹೆೋಗಬೆ:ಕು ವಾನಕ್ಕೂ, ಜಬ್ಬನಿತಂಡಗಳಿಗೂ ಇನೆಸ್ಸಂದು ವಿಶೇಷ 

ವೇನಂದರೆ, ಪ್ರುಶ್ಚಿಕರು ( ಮಧ್ಯಸ್ತರು) ವಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ನಡೆಯು 

ತ್ರಜಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಡೆಸುತ್ತದೆ, ಜಲ್ಬ ವಿತಂಡಗಳಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 



೩೩ ದಶ ಪ್ರಕನಣ ಪರಿಚಯೆ, ಪ್ರ.) 

ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಬೇಕೆಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ, ವಾದ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾವ 

ದ್ಕು ಯಾವ ತರಪದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿನಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮೊದಲು 

ಯಾರು ಸುರು ಮಾಡಬೇಕು, ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು 

ತೆೇರಿಸುವದು,, ಯಾರಾದರೂ ಸೋತಕಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಗೊಳಿಸುವದು, 

ಇನೇ ವೆೊದಲುದ ಕೆಲಸಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ.ನವನೇ ಪ್ರಾಶ್ಲಿ ಕನೆನಿಸುವನು. 

ಆನುದರಿಂದ ಜಬ್ಬನಿತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾಗಳು ದುರಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು 

ಬಡಿದಃಡಹತ್ತಿದ3 ಪ್ರಾಶ್ಮಿಕರ ಉಸಯೋಗ.ನಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 
ತತ್ತನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಾಸಮಾನಗಳನ್ನು:` ಬಿಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ 
ದಿಂದ ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವದ೨೦ಂದ, ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದಮೇಲೆ 

ಪ್ರುತ್ನಿಕರಾದರೂ ಏಕೆಬೇಕು ? ಇನ್ನು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ 

ದೊರೆತರೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಸಿಕಕಿಂದು ನಿಯಮಿಸಬಹುದು. 

ಪ್ರಾಶ್ನಿಕರು ಮಾತ್ರ ಸಜ್ಜನರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಿಟ್ಟು ಸೆಡವ್ರಗಳು 

ಅವರಿಗೆ ತಟ್ಟರಬಾರದು, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮನಮುಟ್ಟಿ ದುಡಿದಿರಬೇಕು. 

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅನರಿಗೆ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿ 

ಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಇದಲ್ಲದಲೆ ಪಶ್ಲಿಸರು ವಾದಿಯು ಹೇಳಿದ 

ವಿಷಯವನ್ನೂ ತಾವು ಸ್ವತಃ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡು; ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ಅದನ್ನು 

ಹೇಳಲಿಕ್ಸೆ ಬರಬೇಕು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಶ್ಮಿಕರು ಒಬ್ಬರಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ 

ಮೂರು, ಐದ್ಳು ಎಳು, ಹೀಗೆ ವಿಷಮ ಅಂಕೆಯವರು ಇರುವದು 

ವಿಹಿತ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಶಲ್ಲಿಯೆೇ ನಿರ್ಣಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾದ ವಿವಾದ 
ಬಿದ್ದರೆ ಬಹು ಮತದಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದು. ಆನಕಿ ಎರಡು 

ನಾಲ್ಕು ಹೀಗೆ ಸಮರಿದ್ದರೆ ವಾದವಿವಾದ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿಯ ಎರಡೂ 
ಬಣಗಳು ಸಮವಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಯಾರು? 

ಆದುದರಿಂದ ಪ್ರುಶ್ಠಿಕರು ವಿಷ ಮುರಿರುವದೇ ಒಳ್ಳೇದು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲ 

ಸಂಶಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ, ನಿಶ್ವವನ್ನು ಮುಚ್ಚು ಮರೆ`' ಇಲ್ಲದೇ 

ಹೇಳಿ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳನ್ನು ಹಳಿಯುವ ಒಬ್ಬನೇ ಪ್ರಾಶ್ನಿಕ ನಿರುವದೇ ಪ್ರಶಸ್ತ 



(೪.ನೇ ಆನ ದತೀರ್ಥೆ ಗ್ರಂಥನಾಲಾ. ಫಿ 

ಮಾ ಲ ಆಜ... 

ವೆಂದು ಸಜ್ಜನರ ಮತ. ಒಬ್ಬರೆ "ಇರಲಿ ಅನೇಕರೇ ಇರಲಿ. ಪ್ರಾಶ್ಲಿಕರು 

ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. “ಭಕ್ತಿಯೇ ಸದ್ಗುಣಗಳ 

ಕುರುಶು, 

ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮ್ಹಯದ್ದವು ಸಜ್ಜಾದಮೇಲೆ ವಾದಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ 

ಗಳು ವಾದವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುರುವು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ 

ಹೋರಡುವವರು ಹೊನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ ಆಕೆ ತೊಕಿದು ವಿರಕ್ತ 

ರಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ಕಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಹವಣಿಸುವರು ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ 

ಮೂಗುಗಳು ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಯಲಾರವು. ಆಗಸನುವೇ ಇಹಕ್ಕೆ 

ಯುಕ್ತವಾದ ಕಡಗೋಲು. ರಾಗದ್ರೇಷಗಳ ಬಿಸಿಲು ಇದಕ್ಕೆ ಬಡಿಯೆಬಾ 
ರದು ಲೋಭ ಮೋಹಗಳ ಬಿಸಿನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ : ಬೆರೆಯಬಾರಡು* 

ಅದಕೆ ಕಡೆದ ಮೇಲೆ ಹೊಗಡುವ ಆದೆಣ್ಣಿಯ ನುಣಸೂ ರುಚಿಯೂ 

ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನುಭವದ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಬಿ ಸ್ಥಿ 

ಸೇವಿಸಿದರೆ ಭವಕೋಗವು ದೂರವಾಗಿ, ಭಕ್ತವತೃಲನ ಪಾದವು ಸಮಾ 

ನಿಳುವದು, ಆದುವವಂದಶೇ ವಾದಿಗೆ ಪ್ರಕಿವಾವಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಷ 

ಯದನ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣನನ್ನು ಕೇಳಲು, ವಾದಿಯು ಅನನ ಪ್ರಶ್ನ ವನ್ನೇ ಖಂಡಿಸಿ 

ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹ:ತೊರಿಯದೇ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಆಗಮವನ್ನೈೆ 

ಪ್ರಮಾಇಸಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ತತ್ರವುಕಂಣಿಗೆ ಕಾಣದು, 

ಬುನ್ನಿಗೆ ತೋಚನೆಂದು ಅಗಮರನೇ ಸಾರ:ತ್ತದೆ, 

FIREMAN ಇ ಕಾ ಇತ । 

quad ಈಳ ಇತತ aa: । 

gS cad ಕಷ ತಾಗತರ721: | 

ಖುಗ್ಗೇನ ಯೆ.ಜ ರ್ಮೇದ ಸಾಮವೇದ ಮತ್ತು ಆಥರ್ವಣವೇದ್ದ 

ಗಳೆಂಬ ನಾಲ್ದು ವೇದಗಳೂ ಮೂಲರಾಮಾಯಣವೂ ಸದಾಗಮನೆಸಿ 



೩೮ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೪ನೇ 

ಸುವವು. ಇತ್ತು ಇವುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಸದಾ 

ಗನ:ಗಳೆನಿಸುವವು ಇನ್ನುಳಿದವು ದುರಾಗನ:ಗಳು ಅವುಗಳಿಂಡೆಂದೂ 

ತತ್ವನಿಣಣಯವಾಗಲಾರದು 

ವಾದಿಯು ಪ್ರತಿವಾದಿಗೆ ನೇದಪ್ರಮಾಣನನ್ನು ಹೇಳಿದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ 

ವಾದಿಯು ಅವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಎನಡನೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೆಳಿ ತನ್ನ ಪಕ್ಷವ 

ನ್ನು ಕಾಸ್ದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊಸತು ಆ ವಾಕ್ಯವು ಸರ್ವಧಾ ಅಪ್ರಮಾ 

ಣನೆಂದು ಹೇಳಕೂಡದು. ಯಣಕಂನಕೆ ಪೃತಿವಾದಿಂಗೂ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಾನ 

ಕೆೊಡುವ ಆಸ್ತಿಕನೇ ಅಬ್ಲನೆ? ವಾನಿಯ ವೇದವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು 

ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿವಾಜಯ ಕೆಲಸವು ತೀರಲಿಲ್ಲ, ತಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ 

ಅನುಕೂಲವಿರುವ ಇತರ ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಉದಃಹರಿಸ 

ಬೇಕು; ಅಂದರೆ ಅವನ ನೆ.ಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುದು. 

ಆಮೇಲೆ ವಾನಿಯು ಸ್ರತಿವಾನಿಯ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು 

ಹೇಳಿ, ತನ್ನವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇರೆತಾಶ್ಸರ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಪ್ರತಿ 

ವಾದಿಗು ತನ್ನ ತಾತ್ಸರ್ಯವೇ ಸರಿಯಂದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ವಾದಿಯು 

ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟ ಸಂದರ್ಭ ಮುಂತಾದ 

ಉನಪತ್ರಿಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಬೈಲಿಗಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಮತವು ಮನಸಿನಲ್ಲಿ ನಡು 

ವಂತೆ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ಸೋಕನೆಂದು ಕೊಬ್ಬ 

ದಲ್ಲೇ ತತ್ವನಿರ್ಣಯವಾಯಿ.ಕೆಂದು ಉಬ್ಬಿ ಬಂಧುಪ್ರೇಮದಿಂದ ವಾದಿ ಯ? 

ಅವನನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೌಮ್ಯರೀತಿಯಿಂದ ಅನನು ಹಿಡಿದ ಅಡ್ಡ 

ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಇದೇ ವಾದಿಯ ನಿಜನಾದ ಜಯವು. ಈ 

ಪ್ರೇಮದ ಬಡಿದಾಟವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇಸರಾದೀತು? ಪ್ರೆಮರಸದಿಂದ ಬೆಳೆದು 

ವಾದದ ಉಸ್ಸೃತೆಯಿಂದ ಹಂಣಾದ ಈ ತತ್ತ್ವಫಲವು ಯಾರಿಗೆ ಕಹಿ 

ಯಾದೀತು! 



ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯೆ, ೩೯ 
(೩ 

ವಿತಂಡಾ ಮತ್ತು-ಜಲ್ಬ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರು ಸಭಾಸತಿಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಸಿ 

ಕರು ಕೂಡಿ ಕಥಾಪ್ರಕಾನವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧ ಮಾಡಿದೆ (ಲೆ ಕಥೆಯು ಪ್ರಾ 

ರಂಭವಾಗಿ ಯಾರುದರೂ ಒಳ್ಳ್ಬರು ಸೋಲುವವರೆಗೆ ಮಾತೃ ನಡೆಯು 

ವದು, ಯಾಕಂನಕೆ ಜಖಯನೆಃ ಮುಖೆಸ್ಯೋದ್ದೇಶವು; ವೈರಿಯ ಅನಜ 

ಯವೇ ಸಂತೋಷದ ಕಾರಣನು, ಆದರೆ ವಾದದಲ್ಲಿ ವಾದಿಯಾಗಲೀ ಪ್ರ 

ತಿವಾದಿಯಾಗಳೇ ತತ್ವವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾರ್ಗಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಕಥೆಯು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅತ್ಸಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಸೊಡನೆಯೇ ಕಥೆ 

ಬಂದಾಗುವದು, ಯಾಕಂದರೆ ತಕ್ರನಿರ್ಣಯದ ಉಸ್ಪಿಶ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ 

ವಾದವು ನಡೆಯುವದು. ಅಸ್ಕವಾಾರ್ಗ ಹಿಡಿದರೂ ಯಾವ ವಾದಿಯಾ 

ಗಲೀ ಪ್ರತಿವಾದಿಯಾಗಲೀ ಅದನ್ನು ಕಡೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ ವಿನುಲ 

ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾನಕೊಟ್ಟ ಉದಾರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವರು. 

ಆಗ್ರಹದಿಂದ ತನ್ಸನ್ನು ಒಗ್ಬಿಸೊಳ್ಳಸೊಸೆ, ಜನರು ಹೀಯಾಳಿಸುವರು; 

ಹೆಚ್ಚ ಆಗ್ರಹ ಹಿಡಿನರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದಂಡಿಸುವರು. 

ಕ! ಸಾಕು! ಈವಾದವಿವಾದದಮಾಶು; ಅಪ್ಲಿ ಏನೋಣಇಂಪಾಗಿ 
ಕೇಳಬರಹೆತ್ತಿಡೆ. ಸ್ವಲ್ಪುಕಿನಿಗೊಡಿರಿ ಮುಕುಂದನು ಮನಃಪಟಲದಲ್ಲಿ 
ಮೂಡಿರುವನು;, ಅವನ ವಂಗುಳುನಗೆಯ ಬೆಳಬಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಸ 

ನ್ನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವದು. ಏನ ಈವೈಭವ!! ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬರೆದೆ 

ಕಿ ಅದು ನೀರಸನಾಗುವದು, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲನನ್ನೂ ಅವನ ಅಡಿಗಳಿಗೆ 

ನೀಡಿ, ಕೇಡುಬಾರದಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡು, ಎಡರುಗಳನ್ನು ದಾಟಿಕೊಂಡು, 

ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಸವಿಮಾಡೋಣ! 



೫ನೇ ಪ್ರಕರಣ, 
ಬಿಚ್ಚುನುಡಿಗಳು. 

ES (7 Cm ಐ 

(ಕನು ನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು.) 

ಕ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪು ಕೂಡಾ ಕಾಣದು. ಗಾಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಾ 
ತು ದರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ? ನೀರು ಕ.ದುರೆಯ ಓಟಿನಂದ ಓಡುಎದು 

ಸಸಿ . ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಉನ್ನತೆಯಿಂದ ನಾಯುವಾಗಿ ಗಗ 

ಚಿ ನಕ್ಕೆ ಹಾರುವದು ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದು ಬಾಳಿ 

ಒಯ.ಲಾಗುವವು. ಸುವ್ಮನೆನಿಂತಕೂಕೆ ತೋರ:ವ ಕಲ್ಲು ಬೀಡಿಗಳ್ಳೂ 

ಸುಖನಿಡ್ರೆಯೆಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಂತೆ ತೋರುವ ಬೈಲ. ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 

ಬದಲಾಗುವವು. ಅಮನಮ್ಮ ಕುರುಡುಗಣ್ಣಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಕಾಣಿಸದು, 

ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಯವು ಮಗುವಾಗಿ ಹಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸುಖದುಃಖ 

ಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಮತಿಗೆಟ್ಟ ಮುದಕರಾಗಿ ವಡಿದುಹೋಗುವರು, ಕಾಲನ 

ಗಾಲಿಗಳಂತೆ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಬೇಸರಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುನರು. ಇಲ್ಲಿ 
ಜೀವಿಸುವವರು ಸ್ಥಿರವಾರಯತ್ಯಾ!| 

ಈ ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನವು ಆ ಅಗ.ಧವ.ಹಿವ.ನ ಸಂಕಲ್ಪವಲ್ಲವೇ! 
ಅವನಿಗೆ ಬೆದರಿಯೇ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವದು, ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡುವನು 

ಮುಳಗುವನು. ಅವನ ಇಚ್ಛೆಗನುಸರಿಸಿಯೇ ನಾವು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಚಲನ 



ಪ್ರ. ) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ಳಗಿ 

ಅಲಲವ 

ವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟಿ ಮುಂದುಮಾಸಬೇಕು, ಈ ಸ್ಪಸ್ಟಿಚತ್ರನು ತಿರುಗಲಿ ಕ್ಸ 

ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ.ವೇನೂ ಬೇಡಾ; ಆದರೂ ಆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಲಿಯು ತಿರುಗು 

ವಾಗ ನಮ್ಮನಮ್ಮ ಸಂಣಗಾಲಿಗಳಿಗೆ ಗತಿಕೊಟ್ಟು, ಅವನ ಕಟ್ಟುರಾ 

ಡಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಆ ಸೃಷ್ಟಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿದಂತಾಯಿ ತು- 

4 x x x 

ಆ ಪುರುಷನ ಕೆಸಕೀ ಹೆಸರ; ಅದು ಆರ್ಥ ಪೂರ್ಣವ:ಗಿರುವದೆ) 
ನಮ್ಮದುಮಾತ್ರ ಕೇವಲ ಗುರುತು. ಆತನು ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದರೆ ಗುಣಗಳಿಂದ 

ಉಕ್ಳೇರುವ ಉದಧಿಯ.; ವಿಷ್ಣುವೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದವನು, 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಗುಣಪೂರ್ಣನು ಸರ್ವವ್ಯಾಹಿಯು ಆದುದರಿಂದ 

ಲೇ ಹೆಸರು ಅರ್ಥವು ನಿಗ ನಿಸುವದ; ನಮ್ಮಗೋ? ಕುಬೇರನೆಂದು 

ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಳುಕಾಳುಗಳ. ಸಿಕ್ಕದು, ಸುಮ್ಮನೇ" ಹೋಗು? 

"ಬಾ? ಎಂದರೆ ಕೆಲಸವು ಸಾಗಡೆಂದು, ಹಾಲುಮಸರು ಮಾರುವ ಹೆಣ್ಣು 

ಮಕ್ಕಳು ನೆನಪಿಗೆ ಶಿಗಣೆಗೋಡೆಖು ಮೇಲೆ ಮೊಸರಿನ ಬಟ್ಟಿಟ್ಟಿಂ ತ, 

ಮುತ್ತಿನಂತ ಹೆಸರುಗ, ನ್ನು ಮೂರ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ಮೂಢರಲ್ಲವೇಳಿ 

ತನ್ಮ ದುಸ್ಪಿ ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅದಿಪುಶಖುಷನಲ್ಲರುವ ಗಣ 

ಗಳೂ ಸುಳ್ಳಿಂದು ಕಲವರು ಗಳಹೆ.ವರು. ಇದಂತೂ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. 

ಜ್ಯ + + ವ 

ಹೇ ಧನವಂತ ದಯತಾಘನಃ! ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ನೀನೇ ಕಲಿಸು 

ಹೇ ಜ್ಞನಮೂರ್ತಿಯೇ! ಬಹುವನದಿಂದ ಹರಿಯುವ ತಿಳಿಯ ಹೊಳೆಗೆ 
ನೀನೇ ಕೂಡಿಸು. ? 

ಹೀಗೆ ಹೊಗಳಲು ನೀನು ಮ.ಗುಳುನಗೆನಕ್ಕು ಮನೆಕ್ಸನ್ನು ಅರಳಿಸಿ 

ಮದವನ್ನು ಓಡಿಸುವದಿನ್ಲವೊ;? ಜ್ಞನವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವದ್ದೀವೋ! ” 

ಹೇ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಇಂದ್ರಾಧಿಸತಿಯೆ ೬! «ಇನ. ಧನಿಕನಾಗಿ ಉ-ಡಕಿ 
ಸುಖಬಡಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲನಗೂ ಅಸ್ಪಣೆಮಾಡುವಿ! ಬಾ| ಈ ಸೋಮ 
ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ನಾಗು" 



೪೨ ಅನಂದತೀರ್ಥೆ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೫ನೇ 

« ಸೋಲುಸೋಸದ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಳಲಿಕ್ಕೆ ವೈರಿ 
ಗಳನ್ನು ಓಿಡಿಸಲಿಸೈ, ಕರೆಯುವೆನು? 

 ಶೊರನಾಜಿ ವೀರನೇ, ಅದ್ವೀತೀ ಯ. ನಾದ ಧೀರನೇ! ನಿನ್ನ ಸ್ತುತ್ಯ 

ಸ್ವರೂಸವನ್ನು ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಡುವಂತೆ ಉಸದೇಶಿಸುವೆನು. * 

ಸ್ವಾಮೀ! ಸನಿೀನದಲ್ಲಾಗಲೀ ದೂರದಲ್ಲಾಗಲೀ ನನ್ನಡೆಲ್ಲವೂ 

ನಿನಗಲ್ಲವೇ? ಸರ್ವವ್ಯಾಹಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವೇ! ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯಲು ನನಗೆ 

ಬಾನದು ನೀನೇ ಏಕೆ ಬರಬಾರದು! ,, 

ತ ೫ ಈ 

ಏನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಂತೋಷನಡಿಸಬಹುಜು? ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿದಕಿ ಆತನು ನಲಿಯುವನು. ಸಂಸೂರದ ತೆಂತಿಳಗನ್ನು ಬಾರಿ 

ಸಿದರೆ ಅವು ಸುಖನುಃಖಗಳ ಕಠೋರನಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬೇಸರ 

ಬಡಿಸುಎವು,. ಅದೇ ಆ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ನೀರು ಕೊಟ್ಟ, ಭವದ ಆಕೆ 

ಜಿಇರೆದು ಬಾಡಿಸಹತ್ತಿದರೆ ಅವು ಇಂಪಾ ಧ್ವನಿಗೈಯ್ಯುನವು, ಇದರಲ್ಲಿ 

ತಳಿಯು ಹೊಳಿಯ ಹತ್ತುವದು, ಬ:ಂಬೋಳಿಯ ನೆತ್ತನ ಪಾದವು ತೋರ 

ಹತ್ತುನದು. ಭಕ್ತಿಯಿಲ್ಲನೀ6 ಭನರೋಗವು ತಪ್ರೀತೇ? ಅರಸಿಲ್ಲದ 

ರಾಜ್ಯವು ಅನಾಯಕವಾದಂತೆ ಮುಳುಂದನ್ಲಿಲ್ಲದ ಜ್ಞಾನವು ಕಾಡು 

ಅಡವಿಯೇ!! ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೊಡೆ 

ಅದು ಹೊಲಸಾಗುವನೀ ಹೊಸತು ಹುಲಸಾಗದು. ಆದುದರಿಂದಲೇ 

ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಅರ್ಜುನನಿಸ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವನು, 4 ಮನ 

ವನ್ನು ನನ್ಸಲ್ಲಿ ನತಿಸು; ಭಕ್ತಿಯು ವಡನೂಡಲಿ; ನನ್ನನ್ನು ಪೂಜಿಸು; 
ನನಗೆ ನವಿ.ಸ; ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕೂದವನು, ನನ್ಮೆಡೆಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನೆಂದು ಸ.ರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುವೆನು. ?? 
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( ಪ್ರಮಾಣಲಕ್ಸಣದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು ) 

% MONK 

ದ್ರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹ.ಟ್ವಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವೆನೆಂಡು 
೪ ೫ ಪ್ರತಿಒಟ್ಬನು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಞಾನವು 

ಹ ಸ್ಪಿರವಾಗಿ ಉರಿಯಬೇಕಾದಕೆ ಆ ಪ್ರಣತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವು 

ko ತುಂಬಿಸಬೇಕು; ಸಂಶಯವು ಬಿ"ಸಬಾರದ,, ವಿರ್ಯ 

ಯವು ಅದನ್ನು ಜಸ ಇರದು, ಅದಕ ಸ್ವಚ್ಛಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕುಂದು 
ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ವ:ನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ಬೆಳಗಿ, 

ಆಂತರಾಕ್ಮನನ್ನು ನೆೋಡಬೆ:ಕು. ನೈಜಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದ 

ವಾಗಿ ನಲಿದಾಡ ಬೇಕು. 

ಇದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ತಿಳಿಯುವದೇ ಪ್ರಮಾಣವೆನಿರುವದು, 

ಎನ.ರಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಯು ತೂಗಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ " ಅದು ಕನ್ನಡಿಯು ' ಎಂಬ ಜ್ಞಾ 

ನವು ಪ್ರಮಾಣವೆನಿಸುವಮ, ಆದನ್ನು ನೋಡಿದ ಕಂಣಾದರೂ ಪ್ರಮಾ 



೪೪ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, (೬ನೇ 

ಣನೇ ಆಮದರಿಂದಲೆ ಪ್ರಮಾಣವು, ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅನು 

ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ- « ಅದು ಕನ್ನಡಿ? ಎಂಬ ಜ್ಞಾನವು ಫೇ 

ವಲ ಪ್ರಮಾಣವು; «ಅದು ಕನ್ನಡಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು 
ಸಾಧನವು. ಇದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇದ್ದಹಾಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳಾದ 

ನನ್ಮು ಕಂಣು, ಕಿವಿ. ಮೂಗು ಮುಂತಾದವುಗಳು ಅನುಪ್ರಮಾಣ ಗಳೆನಿ 

ಸುವವು. 

ಕೇವಲ ಪ್ರಮಾಣವು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿರುವದು- ಈಶ್ವರಜ್ಣುನ, 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ [ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಿಜ್ಞಾನ, ಅಯೋಗಿಜ್ಞಾನ- ಈಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀ 

ಜ್ಞಾನಗಳು ಆನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಹೇಯುತ್ತಿರುವವು; - ಅವು ಎಂದೂ 

ಬತ್ತುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಕ್ಟರಜ್ಞುನದ ಪ್ರವಾಹವು ಬೇರೆ ಹೊಳೆಹಳ್ಳಗಳನು 

ಪೇಕ್ಸಿ ಸುವದಿಲ್ಲ' ಲಕ್ಷೀಜ್ಞಾನವು ಮಾತ್ರ ಆ ಪ್ರವಾಹದ ಸೆಳವಿಗೆ ಸಂಸೂ 
ರ್ಣ ಒಳೆಪಟ್ಟಿರುವದು. ಈಶ್ವರಜ್ಞಾನವು ಮೂರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿ ತನ್ನ 

ಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಪರರಲ್ಲಿಯೂ ಎ.್ಲವನ್ನು ಗೃಹಿಸುವದು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ 
ಜ್ಞಾನವು ಈಶನನ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯನಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲರಕೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು 
ತಿಳಿಯುವನ್ನು ಅವನನ್ನುಳಿದು ಸರ್ವವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಳು ಚನ್ನಾಗಿ 

ಅರಿತವಳು. ಆದರೂ ಈಕ್ತ್ವರನ ತಿಳಿಯ ಹೊಳಪು ಬೇರಿ; ಲ ದೇ 
ವಿಯ ತಿಳಿಸು ಹೊಳಪು ಬೇರೆಯೇ !! 

ಖುಜುಯೋಗಿಗಳ ಚನ್ನ ಸವಾದರೂ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ 

ದ್ದು; ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೋಗುವದು. ಈ ಖುಜು ಯೋಗಿಗಳು 

ಉಳಿದೆ ಜೀವರಕಿಂತಲೂ ಈಕ್ತರನನ್ನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದ 

ವರು, ಈಶನಿಗೂ ಲೀದೇವಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಕಂಣೆದುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವದು, 
ಆದರೆ ಖ.ಜುಯೋಗಿಗಳು ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಮ 

ರ್ಥರಿದ್ದರೂ, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತಲೆತುರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ 

ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಿಳ್ಲುವದು. ಈ ಯೋಗಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಯೋಗಪ್ರಭಾವ, 



(ಪ್ರ. ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ೪೫ 

ದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಕ್ಕೇರುತ್ತಾ ಹೋಗುವದು. ಮುಕ್ತಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏಿಂಳತಗಳು ಬರಲಾರವು. ಅಯೋಗಿಜ್ಹಾನವು 
ಹುಟ್ಟಿ ಸಾಯುವದು. ಅವರ ಹಾಸಿಗೆಯೂ ಸಂಣದು. 

ಇನ್ನು ಅನುಸ್ರಮಾಣವು ಮೂರು ತೆರನಾಗಿರುವದ್ದು; ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ಅನುಮಾನ, ಆಗಮ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಗೋಚ 

ರವೇ ಪ್ರತ್ಕಕ್ಪು ವೆನಿಸುವದು. ಕಂಣಿಗೆ ಗಿಡಿಗಂಬಿಗಳು ಕಾಣ:ವದು; 

ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾದೆ ಗಾಯನವು ಶಲ್ಪುವದು, ಮೂಗಿಗೆ ಸುಗೇಧವನಾಸನೆ 

ತಟ್ಟುವದು, ಮೈಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ, ತಂಣಗೆ ತಗಲುವದು; ನಾಲಿಗಿಗೆ ಕಟ, ಸೀ 

ಎಂದು ರುಚಿ ಗೊಶ್ತಾಗುವದೂ-ಇನೆಸ್ಸವೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಉದಾಹರ 
ಣೆಗಳು. 

ಕ:ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೊಗೆಯು 
ಹಾಯುತ್ತಿರುವದನ್ನು ನೊಡಿ: ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಬೇಕೆಂದು 
ನ ಫು ಊಹಿಸುವೆನ್ನು, ಹೊಗೆಯುನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ 

ಇರಬೇಕೆಂದು ಏಕೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು! ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮೊ:ಲುಹೊಗೆಯು 

ಬೆಂಕೆಯನ್ನಗಲಿ ಎಂದೂ ಇರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಚನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮನಗಂಡಿ 
ದ್ಹೇವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಹೊಗೆಯು ಬೇಕೆಯ ಚಿನ್ನವು (ಲಿಂಗ). ತಪ್ಪ 

ಡೀ ತನ್ನ ಜೆ :ತೆಗಾರನ ಗ.ರುತು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಈ ಹೊಗೆಯೆ. ಅನು 

ಮಾರ ವೆಸಿಸವದು, 

ಮನುಷ್ಯನು ಮೂಢನು, ತಪ್ಪತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವನು, 

ಸಂಶಯದಿಂದ ಚಂಚಲನಾಗಿರುವನು. ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಮುಗ್ಗರಿಸುವನ್ನು; 

ಮೇಲಾಗಿ ಅನ್ಯರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹನಣಿಸುವನು, ಆದುದರಿಂದಲೇ 
ಸಹಸಾ ಯಣರೂ ಯಾರಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶ್ವಾ ಸವಿಷುವದಿಬ್ಲ. ಆದರೆ 

ಆಗಮವು ಈ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಿರುವದು. ಯಾಕಂದರೆ. ಯಾ 



೪೬ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ- (೬ನೇ 

ವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇದನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದು ಉತ್ತಮ 

ಪ್ರಮಾಣನೆನಿಸುವದು. 

ಹೀಗೆ ಚ್ಲೂನಕ್ಕೆ ಸಾಧನಗಳು ಇವು ಮೂರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಲಾಬಲ 

ವಿಚೂರ ಮಾಡಲ: ನಮ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದ ಸಾಸ್ ಯೇ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮಾ 

ಣನೆಂನು ಗೊತ್ತಾಗುವದು ಸುಖದ.;ಖಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನವು ಈತನಿಗೆ 

ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದು. ಸಃಸ್ಲೆಯ.ಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತರ್ಭೂತವಾಗಿರುವದು 

ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಾದರೂ ಒಂದು ನಿಧನ ದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ! 
ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನಕ ಪ್ರತ್ಯಶ್ಷವೆನ್ನುವರು. ಮನಸ್ಸು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ 
ವನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸುವದು. ಐದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ರಾಜನಾಗಿ ಮನುಸ್ಸು 

ಅವುಗಳದ್ವಾ ಕಂಣಿಂದ ನೋಡುವದು, *ೆವಿಯಿಂದ ಕೇಳುವದು; 
ಮುಂಶಾದ-ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹ:ಟ್ಟಿಸುವದು; ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿ ಸ್ಮರಣೆ 
ಯನ್ನು ತಂದು ಕೊತುವನು ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ವ'ನಶ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ 
ರೂಪದಿಂದ ವಾಸಮಾಡಿ ಕೊಂಡು, ಅನ. ಕೂಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯ 

ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಂದಿರೊಡನೆಯೇ « ಕೆನನು' ಕಟ್ಟು ಎದು. 

ಈ ನೆನಸೂ ಪ್ರಮಾಣನೆನಿಸುವದು, ನೆನಸು ಪ್ರಮಾಣವಾಗದಿಗ್ಬಕಿ 
ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮೆ ಅನುಭವನ್ರು' ಸುಳ್ಳಾ ಗಬೇಕಾದೀತು 1 

ವೇದವು ದಟ್ಟಡನಿಯೊ; ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನವೇ ಅದರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ 
ಬ್ರಹ್ಮಪುರಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗವು. ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಸುತ್ತ ಕೊಡು ಗಿಡಗಣ ಬೆಳ 
ದಿನೆ... ಮೋಡಗಳು ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಪ್ರಮಾಣಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ 
ದಿಂದ ಆ ಸುರವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಡೊಡಸೆಯೆ. ರುಗ್ಗೆಂದು ಬೆಳೆ 
ಕೆನಿಂದ ಕಂಣು ಕುಕ್ಕುವದ್ದು ಮಂಣು ಬೇಡಾಗುವದ್ದು ಮೋಪನು 
ಮಾಯೆನಾಗುವದು; ದೋಷವು ದೂರಾಗುವದು. ಎಲ್ಲಿ- ಹೋದರೂ 
ಆನಂದವೇ ಆನಂದ! ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕು? 



( ತತ್ತೋದ್ಕೊತದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು.) 

ದ್ರಿ ಇ 

ಶಾ ತಕ. ೦ [ak ಫಾ 

DAAC TAT ತಿ ೨ [a3 ಣ್ ೨ ಐಓ ಮೆ 

ವಿಶ್ವದ ಅಗಾಧ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆಲೋಚಿಸಿ ನೋಡಲು, 

ಮನುಷ್ಯನು ಬೆಸ್ಬಾಗುನನು. ಸೂರ್ಯೋದಯ ಸೂರ್ಯಾ 

ಸ್ತ ಖುತುಗಳ ಚಕ್ರ ಮುಂತಾದ ನಿಯತವಾದ ಕಾಲಗತಿ 

ಯನ್ನು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಂದಬುದ್ಧಿಗೆ ಅನಿಯತ-ನಾದ 

ವೆಂದು ತೋರುವ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೂಡ ನಿಯತವಾದುವೆಂದು ಮನವರಿ 

ಕೆಯಾಗಿ ಈ ಭವ್ಯನಾಟಕದ ಸೂತ್ರಧಾರನು ಯಾವನಿರಒಬಹುದೆಗಿದು 

ಕುತೂಹಲ ಬಡುವದು. ಸಕಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವನ ಆಅಳಿಕೆಗೆ 

ಒಳಸಟ್ಟಿರುವವೋ, ಯಾವನ ಆಜ್ಞೆ ಯಿಲ್ಲದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕೂಡಾ ಇಕ್ಕಲಾ 

ರವೊ ಅಂತಹಾ ಈ ಮಹಾಮಹಿಮನು ಯಾರಿರಬಹುದು!!! ಯಾವನ 

ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಡ್ಡಿಯ ೨ ಕೂಡ ಕದಲಲಾರದೋ ಅಂತಹ ಪುರ.ಷೋತ್ತ 
ಮನ: ಯಾರು! ಸೃಸ್ಟಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಾಜೀತನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು 

ಗರಗರನೇ ತಿರುಗಿಸುವ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪವೆಃ ಸಂಕಲ್ಪವು! ಸಡ್ಗುಣೈಶ್ಚರ್ಯ 

ಪಫ್ 
ತ 
ಬೀ ಜಿ: 

ಚಾ 

ಈ 



i ಜಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೬ನೆ) 

ಸಂಪನ್ನನಾದ ಅನಂತಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದ್ಯ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ 

ಗಳಿಂದ ಭೂಹಿತನಾದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಈ ಸರಮಾತ್ಮನು 

ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಜೋಕೆಮಾಡಿ ನುಂಗಿಬಿಡುವನು. ಆಗಾಧ ವ್ಯಾಪಾರ 

ವಿಚಿತ್ರಲೀಲೆ !! 

ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಜಡವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಚೇಶನಸುರು 

ಸರು ಆ ನಿಯಾಮಕನಿಗೆ ಆಧೀನರಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಚಕ್ರದಿಂದ 
ಹೊರಬಿದ್ದ ಮುಕ್ತರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೇಕೆ ಅಧೀನರಾಗಬೇಕು? ಮೋಕ್ಷ 

ದಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಎಂದು ಭೇದ ಉಳಿದರೆ ತಾನೇ ಜೀವನು 

ಆಳು ಪರಮಾತ್ಮನು ಅರಸು ಎಂದು ಹೇಳುವದು! ಜೀವಾತ್ಮನು ಮೋಕ್ಷ 
ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನನಿರುವನೆಂಬುದಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾ 

೫7 ಒಳ್ಳೇದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮರು ಮುಕ್ತಾವ 

ಸೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಭಿನ್ನರಿರುವರೆ:ದು ಸಾಧಿಸಿರಿ! ಆದರೆ ಆವರು ನಿಜವಾಗಿ 

' ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ) ಬೇರಿ ಬೇರೆ ಇರದಲೇ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ಎಂದು 
ತೆಣೀರಿದರೂ ಮುಂದೆ ಅವರು ಒಂದಾಗುವರು. ಅಂದರೆ ಅವರು ಬೇಕೆ ಬೇಕೆ 

ಎಂದು ಶೋರುವದು ಸ.ಳ್ಳು ಅಥವಾ ವಿ ಥ್ಯಾ. 

ಮಿಥ್ಯಾ ಪದಾರ್ಥವೆಂದರಕೀನು? ಬ್ರಹ್ಮನಂತೆ ಸತ್ ಪದಾರ್ಥವೂ 

ಅಲ್ಲ ಮೊಲದ ಕೊಂಬಿನಂತೆ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥವೂ ಅಲ್ಲ. ಇವೆರಡೂ ಪದಾ 

ರ್ಕಗಳಿಗೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಾವ ಜಗತ್ತೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ಇಂತಹ 
ಮಿಥ್ಯಾಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಗಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಫಿನೇದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. 

೫1ಈ₹[ರೌಗಾಗತರೆಗಕ[ನೆ ARENA MA TUNER! 

'ಮಹಾ ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ ಪೆದಾರ್ಥವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಸರ್ 
ರಡಾರ್ಥವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಅನಿರ್ವಚೆ 

ಳು ಅಥವಾ ವಿ:ಥ್ಯಾಭೂತವನಾದ ತಮಸ್ಸು ಅಥಪಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುವದ್ದು 



ಪ್ರೆ.) ದೆಶೆ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯೆ. ೪೯ 

ನಸರಿಸಿತ್ತು. ಇದ್ದೇ ಈ ವೇದವಾಕ್ಯದ ತಾಶ್ರರ್ಯ. ಎಂದಮೇಲೆ ಮಿಥ್ಯಾ 

ಸದಾರ್ಥವು ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವು. ಅಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಭೂತವಾದ ಭೇದಪೇ 

ಮುಕ್ತಾ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು. ನಿಜವಾದ ಭೇದವಲ್ಲ. 

ಆಗದ. ಈ ನೇದವಾಕ್ಯದಿಂದ ವಿ`ಗ್ಯಾಭೂತ ಪದಾರ್ಥವು ಇತ್ತೆಂದು 

ನಂದೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ 7ತ್ ಪ 

ದಾರ್ಥವೂ ಇದ್ದಿಲ" ಅಸತ್ ಸದ:ಧವವೂ ಇದಿಲ್ಲ; ಕೇವಲ ತಮಸ್ಪು 

ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗು ದೈ ಅದಕೆ ಆ ತಮಖಯ್ಸು ಮಿಧ್ಯಾ ವಸತ 

ನೆಂಬುವದು ಮಾತ್ರ ನೇದುರ್ಥನಲ್ಲ. ಲರು ಇತ (ನಷ್ಟ್ 

(ಸತ | ಪುಣೆ ಪ್ಲ ಸರತಗಳು/ಫಕ್ಕಳ2% | ಸತ್ ಆಂದರೆ ಮೂರ್ತ 
ಸದಾರ್ಥಗಳು ಅಸತ್ ಸದ ರ್ಥವೆಂನ3 ಅಮೂರ್ತನದಾರ್ಥವು, ಶ್ರುತ್ಯಂತ 

ದಿಂದ ಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಂದರೆ ಭೂಮಿ, ನೀರ್ಕು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ. 

ತಮೂರ್ತಪದೂರ್ಥ ವಾಯು ಮುತ್ತು ಆಕಾಶಗಳು. ಆದುದರಿಂದ ನಾಸ 

ಕದಾಸೀತ್? ಎಂಬ ವೇದವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥವು ಹೀಗಿರುವದು-- « ಪ್ರಲಯ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಆಸತ್ ಆ೦ದರೆ ಅಮೂರ್ತ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ವಾಯು ಆಕಾಶಗಳೂ 

೩ನ್ನಿಲ್ಲ ಸತ್ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಭೂಮ್ಯ್ಕಿ ನೀರು, ಬೆಂಕಿ 

ಗಳೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸತ್ರ, ರಜ, ತನೋಗುಣಗಳೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ 

ಯಾದ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶವೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. » ಎಂದಮೇಲೆ ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ರುವ ಅವಿದ್ಯಾ ಅಥವಾ ತವ.ಸ್ಸು ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ, ಮೂರ್ತ ಅಂದರೆ 

ಭೂಮಿ, ವೀರು ಬೆಂಕಿಗಳು ಅಮೂರ್ತ ಅಂದರ ಆಕಾಶ ವಾಯುಗಳೆಂಜ 

ಸದಾರ್ಥಗಳಿ:ದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ.ದೆಂದೇ"' ಸ್ರಾಸ್ತವಾಗುವದೀಹೊರತು, ಅದು 
ಸದಸದ್ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಥವಾ ಅನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದು ಎಲ್ಲಿ 

ಸುೂಉಕ್ತವಾಗಿಲ್ದ ಮಿಥ್ಯಾ ಪದಾರ್ಥವು ವೇದದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದುದರಿಂದ, 

ಇನ್ನು ಮಿಥ್ಯಾಭ ತವಾದ ಭೇದವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಬಗೆಯ ತು! 

ಶ್ರುತಿನುರಾಣಾಗಳಲ್ಲಿ ನೃಪಂಚವು ಅಥಿರ್ವಚೆಥಿಯವು; ಅಚಿಂತೈವು 
ಕ್ 

ನಿಂದು ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಡೊರಿಯುವನ್ರೆ. ಅದಕೆ ಅನಿಪ್ ಚರ್ಫು 



ಚರ ಆನಂಜಚತಿಕರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. ( ೬ ನೆಕ್ಕ 

ಪೊದತಿ ಅಥವಾ ಆಚೆಂ ತ್ಯವೆಂದಕಿ ನಿಥ್ಯಾ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳು ಎಂಡು ಅರ್ಥ 

ಪ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವೇ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಅನಿರ್ವಚಸೀಯವು ಅಷೂ 

ಅಚಿಂತ್ಯವು ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ: ಎಂದಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮವೂ ಸುಳ್ಳೇನಃ 
ಮತ್ತೆ? ಹಾಗೆಂದೂ ಆಗದು, ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಗುಧವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥ 

N ಶ್ವಿಯ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆಯನ್ನೂ ನೋಡಿ ಗೇ! ಅಚಿಂತ್ಯ ಅನಿರ್ವಚನೀ 

ತೆಂದು ಕಕಿದಿರುತಕೀ ಹೊರತು ಅನುಸ. ಳ್ಳೆಂದು ಎಂದೂ ತಾತ್ಪರ್ಯವಲ್ಲ, 

ಇನ್ನು ಕೆಲನೆಡೆಯಲ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಖುತನೆಂದೂ, ಪ್ರಪಂಚವು ಅನೃತ 

ನೆಟದೂ ಹೇಳಿವೆ. ಪ್ರಪಂಚವು ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವದರಿಂದ ಅನೃತವೂ 

ಬ್ರಹ್ಮನು ಪರಿಣಾದುಹೊಂದದಿರುವರಿಂದ ಖುತವೂ ಎಂಬದೇ ಇದಕ 

ತಾತ್ರರ್ಯವು 

ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದೂ, ಜಗತ್ತು ಅಸತ್ಯ 
ನೆಂದೂ ಉಕ್ತವಾಗಿನೆ. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಶುಭವಾದದ್ದು, ಜಗತ್ತು ಸಂಸಾರ 
ತಾದುದರಿಂದ ಅಸತ್ಯವೆಂದರೆ: ಅಶುಭವೆನಿಸುವದು. ಅಥವಾ ನಿಯಮಃ 

ಎಂದ ಯಾರ ಚಿತ್ರವು ಹೊರಗೆ ತಿರುಗುವದೋ ಅವರು ಅಸತ್ ಅಂದರೆ 

ದುಷ್ಟ ಜನರು ಅಂಥ ಜನರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುವಡರಿಂದ ಇಡಕ್ಕೆ 

*ಸತ್ಯನೆನ್ನುವರು, ಇನ್ನು ಪರಬ್ರ ಶ್ಮನಲ್ಲಿಯಾರ ಚಿತ್ರವು ಸುಸ್ಸಿರವಾಗಿನೆಲೆ 
:ರುವದೋ, ಅವರು ಸತ್ ಆಂದರೆ ಸಜ್ಜನರು, ಅವರು ಧ್ಯಾನವಕಾಡಃವ 

ಆ ಬ್ರಹ್ಮವು ಸತ್ಯವು, 

ಸಾರಾಂಶೆ ಈ ಜಗೆತ್ತಾದರೂ ಪರಷಾತ್ಮನಂತೆಯೇ ಪ್ರಖುತ ವಾನ 
ಸೆ. ಆದರೂ ಅವನೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವೆಡು ನದಿಯ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಆ 

ನಾದಿಯಾದರೂ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಹೆೊಂದುವದು, ಗೀಟಾದಲ್ಲಿ: ಹೇಳ 
ಕಂತೆ.ಅಬ್ಬಬುದ್ಧಿಗಳೂ ತನೋಯೋಗ್ಯ ಕು ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳೆಂದು 

* ಜನರ ಕಂಣಿನಲ್ಲಿ PR I; ಫರಮಾಕ್ಮನ. ಮಹಿ 



ಜೆ.) ಜೆಕ"ಪ್ರಳರೆಣ"ಲರಿಹೆಯೆ. ೫೧ 

ಮೆಯು ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಶ್ಟಿಸ್ಥಿ ಸಿ ತಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವದು. ಅವಕ. 

ಮಹಿಮೇತುಂತೂ : ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. ಎಂದ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತು ಹೇಗೆತಾನೇ 

ಸುಳ್ಳಾದೀತು? 

ಕೇವಲ ಕಂಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳೆಂದು 

ಸಾಧಿಸುವರು, ಇನಂತೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾಸ ಮೋಸಹಾ ಕಿಕೆೊಳ್ಳುವ ಯಕ್ಷಿ 
೨. ಶೇವರು ಯೋಗ್ಯರಾದವರಿಗೆ ಕಂಣಿಗೆ `ಕಾಣುವದಿಲ್ಲವೇ? ಅವನೂ 

ಸುಳ್ಳೇನು ಹಾಗಾದರೆ? ಮೇಲಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ತೋರುವ ಈ ಜಗತ್ತು 

ಸುಳ್ಳು ಹೇಗೆ? ಜಗತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿವೃತವಾಗಿ ಮುಂದೆ 
ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಳಿದು ಹೋಗುವಡೆಂದು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಮತವು. 

ಅದರೆ ಜಗತ್ತು ಮೊದಲು ಅಜ್ಜು ನಕಲ್ಪಿತನೆಂಬುವದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಮತ ನಿರಾಕರಣ ವೆಸಿಡುವ 
ಇಲಕ್ಕೆ ಹೊಳಟು ಸೂತ್ರಗಳು ( ಇಷು ಕನನ NIE: 

Narre ea ಮುಂತಾದವುಗಳು) ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳೆಂಬುವ 
ದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸೂತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ 

ಯಾ ಹೀಗಿ ಹೊಕೆಬಿ ಶೆ; «« ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ತು ಏಕೆ ಹುಟ್ಟಿಬಾದ ? 

ಯಾಕಂದರೆ ಜಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ( ಅಭಾವದಿಂದ ) ಷಾ ಸದಾರ್ಥ 

ಫೂ ಹುಟ್ಟಿಡೂತೆ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬಂಜಿಯ `ಮಗನಿಗೆ ಮೆಕ್ಕೆ ಳು 

ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ? ಅಲ್ಲ; ಜಗತ್ತು ಶೂನ್ಯದಂತೆ ಅಸತ್ ಪವ: ರ್ಥವಾಗಿಟಿ ರೆ 
ಹನ ಶೂನೈದಿರದ “ಉತ್ಪನ್ನ ನಾದಕೆ ಚ| ಬಾಧಕ ಜಗತ್ತು ಆಸರ್ 

ಪದಾರ್ಥವೇಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದಕೆ ಅದು ನಿಜಪೌದ 'ಪನಃ ರ್ಥನೇಡು ನ ತಿ 
ಯೆಇಬ್ಬರಗೆ ಅಸುಭಸಬರುವದು, 'ಮತ್ತು ಅಡು ಸ್ವನ್ನದಂತೆ ಕಂಡಿಗೆ 

ತೋಂ ಮಂಣಾಗುವ ಮಾಯನಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವನ್ನ ದಕಿಂತಲೂ 
ನಿಲಕ್ಷಣವಾದುದು: ? ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತು “ಸ:ಳ್ಳು ಅಥವಾ ಖಜನೆಂಬದನು 
ವಾಚಕರೇ ವಿಚಾರಿಸ ಬೇಕು. 



೫೨ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, (೭೬ನೇ 

ಮಾಯಾವಾದಿಯು ವೆಷಾಂತಿರಎನ್ನು ಧಸಸಿದ ಶೂನ್ಯವಾದಿಯಾದ 

ಬೌಗೃನೆಂಬುವದಕ್ಕೆ ಏನೂ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ, ಯಾಕ ದರೆ ಮ.ಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ 
ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬೌ ದ್ಹನಿಗೂ ಮಾಯಾವಣನದಿಗೂ ಶಬ್ದಭ:ದವಿದ್ದರೂ ಅರ್ಥ 

ಸಾಮ್ಯವದೆ. ಅದು ಹೇಗಂದರ8 

ಮಾಯಾನಾಂದಿ. ಶೂನ್ಮವಾದಿ 
೧ ಜಗತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಧಿಕ ಸತ್ಯ ೧ Raga ಇರ್ 

ಪದಾರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ವ್ಯಾವಹಾಂಿಕ [ತಕ QIAN 

ಸತ್ಯಸದಾರ್ಥ ವು ಎಂದು ವ್ಯವಹಾ ಸತ್ಯವು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿರುವದು. 

ರಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕಾರಮಾಸ3 ಒಂದು ಸಾಂವೃತ್ಸ್ಥ ಆಂದಕೆ ವ್ಯಾನ 

ರುತ್ತಾರೆ, ಹಾರಿಕ ಮುಶಂದು ಪಾರಮಾ 

| ರ್ಥಿಕ. 

೨ ಪರತತ್ವವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನ್ರ ನಿ: ೨ ನಳ ea (AO 
ರ್ಗುಣ ನಿರಾಕಾರ ನಿರ್ವಿಕೇಷವಾ ಇರ್ತ | Saad 

ದುದು. ಶೂನ್ಯತತ್ತವು ನಿರ್ನಿಶೇಷ ವಾದುದು. 

ಸ್ಪಪ್ರಕಾಶವಾಗಿಯಾ ಿರೇಪವಾಗಿ 

ಯೂ ಅಜರಾಮರವಾಗಿಯೂ ಇರುವದು 

೩ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಸತ್ತಾ. ಪಳ ಪ 
ದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಪಾರ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ತವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಸತ್ವವೂ 

ಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ 

೪ ಬ್ರಶ್ಮನ್ರ ಯಾವ ಶಬ್ದಗ ೪,ಶೂನ್ಯವೂ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಅಗೋ 
ಳಿಂದಲೂ ವಾಚ್ಯವಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಚರವು. 

ದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬೋಧ್ಯವು-- ಗಸಗಸೆ ಇತ ಇಷ್ಟೆ: ಕಾಸಿ ಇಗ 
ಇತಿ: ಇತ: 

೫ ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಖಂಡವಾ ೫ ಶೂನ್ಯವೂ ಅಖಂಡವಾದದು. 

ದ್ದು 



ದೆಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೫ HM ಇಲ್ 

ಸರ್ವವೂ ಶೂನ್ಯವು ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವು ಎನ್ನುವ ಬೌದ್ಧನಿಗೂ 

ಸರ್ವವೂ ಬ್ರಹ್ಮವು ಈ ಜಗತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವು. ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿರ್ವಿಶೇಷ 

ನಿರಾಕಾರ ಅಖಂಡವೆನ್ನುವ ಮಾಯಾವಾದಿಗೂ ಭೇದವೇನಯ್ಯಾ? ಶಬ್ದ 

ವಷ್ಟೇ ಭೇದ, ಅವರು ಶೂನ್ಯವೇ ಪರತತ್ರವೆನ್ನುವರು, ಅದಕ್ಕೇನೇ ಇವ 
ಬ್ರಹ್ಮನೆನ್ನುವರು, 

ಮಾಾಾನಾದಿಗಳು ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ವಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ 

ಅದ್ವೈತವಾದವನ್ನು ಪುಸ್ಟೀಕರಿಸುವರು, ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಕ್ಕಜ್ಞಾನದಿಂದ 

ಸರ್ವ ಜ್ಞಾನವೂ ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಕಿರಿಕ್ತವಾದ ಈ 
ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ನಿಜವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದರೆ ಈ ಮಾತು ಕೂಡುವ ಬಗೆಹೇಗೆ? 

ಆದುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಒಂದೇ ನಿಜವಾದದ್ದು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಹಗ್ಗ 

ವನ್ನು ಹಾವೆಂದು ಗೃಹಿಸಿದಂತೆ ಅಜ್ಜಾ ನದಿಂದ ಈ "ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚವು 

ತೋರುತ್ತ ಡಿ: ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅದು ವಿಧ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು, ಮುಂದೆ 

ಅದೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿಯೇ( Maa ಇಕ್ಕೆ ond [ae 
Mead ಔಢ್ಯಗ71ಎಇತ YE «ಕಷ )ಕಾರ್ಯವುಕಾರಣವಸ್ತು 
ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರದ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಂಜಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿವ ಕೊಡ ಹರಿವಾಣ 

ಗಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಂಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕವೋ ? 

ಆದುನರಿಂದ ಒಂದು ಮುಂಣನ್ನು ನವು ತಿಳೆದು ಕೊಂಢಕಿ ಮಂಣಿನಿಂದ 

ಹು್ಳುವ ಕೊಡ ಹರಿವಾಣ ಗಡಿಗೆಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಿಳಿದಂತಾಯಿತು, ಸತ್ಯ 
ವಾಗಿರುವದು ಮಂಣ: ಒಂದೇ; ಉಳಿದ ಕೊಡ ಹರಿವಾಣ ವಂಂತಾದನ್ನಗ 

ಳು ಕೇವಲ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವ್ಯವಾಹಾರಾರ್ಹೆವು. ಕೊಡರೂನ ವಿಕಾರವು ವಸ್ತು 
ಗತ್ಯಾ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿರುವದಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ವಿಕಾರಗಳಿೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು, 

ಅದರಂತೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂ ಡೇ ನಿಜ ಇತ: ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು; ಅಂತೆ 

ಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ NE 

ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಆರ್ಥವೇ ಹೀಗಲ್ಲ; ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ 

ನಾಗುವದೆಂದು ಪ್ರಸಕ್ತವಾದದ್ದೇನೋ ನಿಜ, ಆದರೆ ಅದು ಹೇಗ್ವೆ? 



ಈ ಆಸಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (ಬೀ 

ಎದು ಪ್ರಶ್ನ ತೆಗೆದರೆ, ಪುರುಷ ಮತಿನೈಚಿತ್ರ್ಯದಿಂದ 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆನೇಕ 

ಜಾಗ ಹೊರಟಿವೆ. ಪಡಿಸ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದೆಲ್ಲಿ 

ಮಂಣು ಎಂತಲೂ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ" ಮಾತೀ' ಎಂತಲೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 
"ಮಟ್ಟೀ ' ಎಂತಲೂ ಇಂಗ್ಲೀಷದಲ್ಲಿ " ೫೩/1೧ ' ಎಂತಲೂ 'ಹೆಸರುಗ 

ಳುಂಟ:. ಆನಮುದ೧ಂದ ಈ ನಾಲಿಗೆಯ ವ್ಯಾಸಾರದಿಂದ ಮೈತ್ಲಿಕಾ ಎಂಬು 

ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳುಂಟು ಆದರೆಸನಾತ 

ನಕಾಲದಿಂದ ಬಂದ ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಮೃಕ್ತಿಕಾ 

ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ನಿತ್ಯವಾದದು, ವ.ಂಣ;, ಮಾತಿ, ಮಟ್ಟ, ih 

ನಂಬ ಶಬ್ದಗಳೇ ಅನಿತ್ಯವಾದವು. ಮೃತ್ತಿಕಾ ಎಂಬ ವೈದಿಕ ಶಬ್ದದಿಂದ 

ಪ್ರಾಕೃತ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಾಗುವ ಫಲವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ 

ಪ್ರಧಾನ 'ಭೂತವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞುನದಿಂದ ಅಪ್ರಧಾನ ಭೂತವಾದ ಪ್ರಪಂಚ 

ವು ಹಿತಾರ್ಥಷೇ1 ಆ ದಂ೦ಂದ ಪಸಸ್ಪರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೋಲಿಕೆಯಿ.೦ದ 

ಹುತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜ್ಞಾನಸಿಂದ ಅಮುಖ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು 

ಜನರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನದಿಂಸ ಜಗತ್ತಿನ ಜ್ಲಾನವಾಗು 

ಪನು. ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳಿಂದರ್ಥ ವಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕಾಣ ಜ್ಞುನ 

ದಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ವಾಚಾರಂಭಣ ದೃಷ್ಟಾಂತವ 

ನ್ನು-ಉಪಾಹರಿಸಿ ರೆ: ಮಂಡೆ ಒಂದು ನಖನಿಕೃಂತನ (ಉಗುರ ತೆಗೆಯ:ವ 

ಕತ್ತಿ) ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಕ್ಸಿನ ಸಾಮಾನಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೆಂದು ದೃಷ್ಟುಂ 

ತನನ್ನು ಕೊಸ್ಳಿ ದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಖನಿಕೃಂತನವು ಕಾರ್ಯವು- ಅದಲರರದ 

ಕಾರಣ ಜ್ಞಾನವಾಗುವದೆಂದು ಹೇಳಿದಂಶಾಖಿ.ತಲ್ಲಾ? “ಆಜ ದರಿ6ದ 

ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ತಿಳುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದೇ ದೃಷ್ಟಾಂತದ ತಾತ್ಪರ್ಯವು 

ಇರಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತ:ಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತು 'ಸುಳ್ಳಲ್ಲವೆಂಬುದು `ನಿಗ್ಟ 

ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಿಥ್ಯಾಪದಾರ್ಥವು 

ಯಾವದು? ಮಿಥ್ಯಾ ಪದಾರ್ಥ ವೇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತವಾಗದ ಮೇಲೆ 'ಮುಕಿ 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ ೫೫ 

ಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ಭೇದವು ಮಿಥ್ಯಾ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಬಗೆಯಂತೂ ದೂರ 
ಪಾಸ್ತವಾಯಿ, ತು, 

ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ! ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಭೇದವಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ! ಎಂದೆ 
ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತನಿಗೂ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ನನಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ; ಅಂದಕೆ 

ನಾನೂ ಮುಕ್ತನೇ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತನೂ ಸಂಸಾರಿಯೇ ನಿಕಂದಕಿ ಇಬ್ಬರು 

ಗೂ ಭೇದವಿಲ್ಲ! 

ಚನ್ನಾಗಿದೆ! ಭೇದವು ಅಜ್ಜಾ ನಮೂಲಕವು. ಸಂಸಾರಿಯು ಆ 

ನಿಯಾದುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತನು ಭಿನ್ನನಾಗಿ ತೋರುವದು. ಸಂಸಾ 

ರಿಗೂ ಅಜ್ಞಾನವು ಹೋಯಿತೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಭೇದವು ಅಳಿಸಿಹೋಗಿ ಐಕ್ಯದ 

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ತಳೆವೂರುವದು, 

ಭೇದವು ಆಜ್ಞಾನಮೂಲಕವಾದರೆ, ಈಶ್ವರನಿಗಣ ತಾನು ಸಂಸಾರಿ 

ಯೆಂದು ಅನುಭವ ಬರಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞನು; ಅಜಾ 

ನವಂಕೂ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಭೇದಣ್ಣಾನ 

ಬರುವಬಗೆ ಹೇಗೆ. ಸಂಸಾರಿಗೂ ತನಗೂ ಭೇದಜ್ಞಾನ ಬರದಿರಲು ಆಶ್ವ 
ರನೂ ದು:ಖಿಯಾಗಿಲಿ, ಇಂತಹ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಪ್ರಾಸ್ತವಾಗುವವೆಂದೇ 

ಭೇದವು ಅಜ್ಞಾನಮೂಲಕನಲ್ಲವೆಂಬದು ಥಿಶ್ಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀತಾದಲ್ಲಿ 
ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಸಾರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವು ತನಗೆಜ್ಞಾನವು ಎಂದು ಸಂಸಾರಿಗೂ 

ತನಗೂ ಭೇದವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿರುವನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತನಿಗೂ 

ಸಂಪೂರ್ಣ: ಜ್ಞಾನವಿರುವದರಿಂದ ಅವನಿಗೂ ಭೇದಜ್ಞಾಕವು ಉಂಟಾಗಿ 

ತಾನೂ ಸಂಸಾರಿಯೂ. ಬೇರೆಯಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನು, ಮುಕ್ತಾ ವಸ್ಥೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಭೇದಜ್ಞಾನವು ಸುಸಿರವಾದ ಮೇಲೆ ಈತ್ಸರನೂ ಮುಕ್ತ ಜೀವರೂ 

ಭಿನ್ನ "ಕೆಂದು ಬೇಕೆಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? 

ಗೀತಾದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ತನ್ನಂತೆ 
ಆಗುವರೆಂದು ( ಫಗ ಅ ) ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಪೆಕ್ಳಿ 



೫೬ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೭ನೇ 

ನತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ಸ: ಡೇ ಇಲ ಶೌ ) ಜೀವನು ಪುಣ್ಯಪಾಪಗಳನ್ನು 

ತೊಲಗಿ ಸಾಮ್ಯಹೊಂದುವನೆಂದು ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆ ಯಕ್ಷಿ ಭೇದವನ್ನೇ ಹೇಳಿ 

ದ್ದಾರೆ. ' ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವು, ಯುಕ್ತಿಯೂ, ಆಗವ.ವೂ ಬಲವಾಗಿ ಭೇದವನ್ನು ಬೆನ್ನು 

ಕಟ್ಟುವದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಸರುವಂತೆ ತೋರುವ ವೇದ 
ಗಳು ಕೂಡಾ ಫಾಬರಿಗೊಂಡು ಭೇದ ನಕ್ಷನನ್ನೇ ಅಂಗಿಕರಿಸುವವು. 

ತಿಳಿಯದ ಕೂಸು ವಿವೇಕವನ್ನು ಹಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೆಂದು ವ್ಯವ 

ಹಾರ ಮಾಡುವದು ತಿಳಿಗೇಡಿ ಮನುಷ್ಯನು ಕಾರ್ಯವೂ ಅಕಾರ್ಯನು 

ಒಂದೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಗೆಗೇಡಿ ಯಾಗುವನ್ನು ಹೀಗೆ 

ಹುಚ್ಚುತನದಿಂದಲೇ ಒಂದೆಂಬ ಭಾವನೆಯುಬರುವದು ಈ ಕ್:ಚ್ಚತನದವಿಂದ 
ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದಾದರೂ ವೆ.ಚ್ಚಬಹುದೇ? ಯೋಗಿಯು ಸಮಾಧಿಸ್ತನಾಗಿ 

ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತಿಸಹತ್ತಿದಾಗ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮರೆಶುಬಿಡುವನು; ಆದು 

ದರಿಂದ ಅವನು ದೇವರೊರನೆ ಐಕ್ಯಹೊಂದಿದನೆಂದು ಹೇಳುವರು. 
ಇದಂತೂ ಶುದ್ಧತನ್ಪು, ಯಾಕಂದರೆ ಮರವು ಅಜ್ಞುನದಲಕ್ಷಣವಲ್ಲವೇ ! 

ಅವನಿಗಿನ್ನೂ ಅಜ್ಞುನನಿರುವನರಿಂದಲೇ ಆ ಯೋಗಿಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 

ಮರೆತುಬಿಟ್ಟನು, ಆದದರಿಂದಲೇ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 

ಗ್ರೈಹಿಸುವವರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ, ಶತಾವ 
ಧಾನಿ ಎಂಬ ನಾಮಗಳಿಂದ ಹೆಸರಾಗಿರುವರು, ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವೇ ತನಗಿಲ್ಲದ 

ಯೋಗಿಯು ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿಯುವದೆಂತಪ್ಪು, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಅಪರೋಶ 

ಜ್ಞಾನವಾದಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಧರ್ಮ 

ಗಳಿಂದ ವಿದಿತನಾಗುವವುಃ ಐಕ್ಕಿವೇ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯಾದರೆ ಮೋಹವೇ 

ಮೊಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದೀತು. ಹುಚ್ಚುತನವೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದೀತು ಜ್ಞಾನವೇ 
ಅಳಿದು ಹೋದೀತು: ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಸಮಾಡದರೇನು, ತ೫ಮಾಡಿದ 

ರೇನು; ಮುಕ್ತರಾದರೇನು ? ಸಮಸ್ತಗುಣ ಸರಿಸೂರ್ಣನಾದ ಪರೆಮಾ 

ಇನ ಸಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಕೂಡಾ ಹತ್ತಲಾರಿವು. ಅವನ ಸ್ಥಾನವು ಮುಕ್ತಾ ಮುಕ್ತ 
ದೊರೆಯುವೆದು ದುರ್ಲಭವೆಂದು ಶ್ರುತಿಗಳು ನೊಳಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಕ 



೭ನೇ) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೫೭ 

ಪರಮಾತ್ಮ ನೊಡನೆ ಐಕ್ಯಭಾವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆನಂದ ಹೊಂದುವ ನಮ್ಮ 

ನ್ನೇ ಕೊಂದುಹಾಕಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮೋಜೇನು? 

ಹೇಳಬಾರದೇ? ಅದೇ ನಾನೆಂಬ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಅವಳ 

ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ; ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಸಿ ವಿರಕ್ತಿಯಿಂದ ತೊಳಿಸಿ 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಸಿ, ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಮಾತ್ಮನೊಡದೆ ಮದುವೆಗೆ ಕಳಿಸಿ 
ದಕೆ ಆ ಆನಂದದ ಪಾರಾವಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯುವವರಾರು? ಇದೆಲ್ಲ ಸೊಬ 

ಗಿಗೆ ನಾನು ಸರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ಇಬ್ಬಣ ( ಎರಡು ಬಣ-ಭೇದ)ವೇ ಕಾಣ 

ವಲ್ಲವೆಓ ಆದುದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಬ್ಬಣವಿಲ್ಲದೊಡೆ ನಿಬ್ಬಣದ 

ಸೊಬಗೇ ಕುಂದುವದು !!! ಈ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿರಿ, 
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ಹತ #4 
Kama ತತಿಯು. 

ಘಿ” 
( ತತ್ವನಿರ್ಣಯದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು. ) 

ಪಾರ ವಹಿನುನ ಅಗಾಧ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ 

ಎಂತು? ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಲ್ಯಾ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಲ್ಯಾ? 

ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ರ.ಚಿ ಹತ್ತೀತೇ? ಮೂಗಿಗೆ ಸಷ 

ತಬ್ಬೀತೆ? ಕೈೆಗೆ ಮುಟೀಕೆ ಏನುಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡ 

ಕಲಿ!! ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಶರ್ಕಿಸಲಿಕೆ ಶಕ್ತವಾ 

ದೀತೇನು? ಛೇ? ಅನಂತರಾಶಿಯನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ಎಣಿಸಿ ಕೊನೆಗಾಣ 

ಬಹುದೇ? ಅನ್ಯ ರ ಸಹುಖನಿಲ್ಲನಲೇ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಚನ್ನಗಿ ತಿಳಿಯದ 

ವನು ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯುವದು? ನಾನು ಯಾರ ಮಗನೆಂಬದಕೆ 

ತಂಡಿ ತಾಯಿಗಳ ಗುರುಹಿರಿಯರ, ಆಶ್ರೇಷ್ಟರ, ವಾಕ್ಯವೇ ಪ್ರಮಾಣ 

ಹೊರತು, ನಾನು ನನ್ನತಂದಿಸು ಮಗನೆಂಬದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಕಂಡಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿ 

ಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅನ್ಯರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೊಡೆ ಅರಘಳಿಗೆ ಕೂಡಾ ಕೆಲಸವಾ 

ಗದು. ಇಂಗ್ಲಂಡವು ಯಾವದೇಶವೊ ಯಾವ ಕೋಶವೊ? ನೂರರಲ್ಲಿ 

ತೊಂಭತ್ತರಕೆಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹೀೀಡೆನೋಡಿಲ್ಲ ಮುಂಡೆ ಎಂದೂ 

ನೋಡುನದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಂಡನು ನಡುಮನೆಯಂ 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೫೯ 

ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡದ್ದೆ ಪ್ರಮಾಣವೆವ್ನ ವವರು ಒಂದು ಘಳಿಗೆ 

ಕೂಡಾ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳರು. ಎಂದಮೇಲೆ ಆ ಮಹಾಪುರುಷನನ್ನು 
ಕಂಡು ಹಿಡಿಯ ಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ಯರಾರು ನಮಗೆ ಗತಿಯು? ಪರವಮಾಪ್ತಳೂ, 

ಭಗವದ್ಗಣಕಥಾನಿನತಳೂ ಆದ ಶ್ರುತಿಯೇ ಫಮಗೆ ಗತಿಯು |! 

ಆ ವೇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೋಷಗಳೂ ತಟ್ಟಿಲಾರವು, ನಮ್ಮ ಬುದ್ದಿಯ 

ವಿಸರೀತ ಕಲ್ಪನೆಯೂ, ವ.ನಸಿನ ವಣತ್ಸರ್ಯವೂ, ಕಣ್ಣಿನ ಕೊಂಕೂ, ಕಿವಿ 

ಯ ಕೆವಡಕನವೂ ನುಡಿಯ ಕ:ಡತನವೂ- ಯಾವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರತಿಲ್ಲ, 

ಅನಳು ಅಯೋನಿಜೆಯು; ಯಾಕಂದರೆ ವೇದವು ಅಸೌರುಷೇಯವಲ್ಲವೇ? 
ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ವೇದವು ವಾಸಿಸಿಲ್ಲ; ಗುಣದೋಷಗ 

ಳೆಂಬ ಶುಕ್ರಶೋಣಿತವ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ನೀಚ ಉದ್ದೇಶದ 

ಬೇನೆಯನ್ನೂ ಕಿನ್ನದಲೆ ಸರನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಸರಮಾತ್ಮನ ಮುಖವು 

ಶ್ರುತಿಯನ್ನುಸುರಿತು, ಇಂತಹ ಪನಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ 

ವೇದವೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವದು- ಆದೇ ನವಗೆ 

ಜ್ಞುನದಬೀಡು (! 

ಆಕಾಶವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಸ.ಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿರುವದು ಶಬ್ದವೇ ಅದರಗ.ಣನ್ನೆ. 

ವ್ರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ವರ್ಣಗಳು ಉತ್ಸನ್ನರಾಗುವವು ಆವರ್ಣಗಳ ಸಮುದಾ 

ಯನೇ ಪದವು. ಪದಗಳು ಕೂಡಿ ವಾಶ್ಯವಾಗುವದು. ಇಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳ 

ಗುಂಪೆಃ ವೇದನೆನಿಕುನನು; ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ಸದಾ 

ಗೃಹಿಸಿರುವದರಿಂದ ನಿತ್ಯವೆನಿಸುವನು. 

ಈ ವೃದ್ಧಮಾತೆಯು ದಯಾಸಾಗರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನಂತ 

ಗುಣಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಸದಾ ಜಹಿಸುತ್ತಿರುವಳು 
ಅವಳು ಅನ್ನುವದೆನಂಸರೆಃ- * ಸರ್ವವನ್ನೂ ತಿಳಿದು ತನ್ನೊಳು ಗುಣಗ 

ಳನ್ನುಳಿದು ದೋಷಗಳನ್ನು ಅಳಿದು ಸರಮಾತ್ಮನೇ ಜಗವನ್ನು ಹಡೆದ್ದು 

ಜೋಕಿನಾಡಿ ನುಂಗಿ ಫೀರಲ್ಲಾಡುನನು. ಅವನನಾಡೇ ನಿಜನಾದ ಸುಖದ 



೬೦ ಅನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, (೮ನೇ 

ಬೀಡು. ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯರಿ. ಮೋಹ ನ ಕಳೆಯರಿ; ಸುಸಾರವ ಹಳಿಯರಿ 

ಎಂದರೆ ಅವನ ನಾಡು ಒಡನೆಯೇ ದೊರೆಯುವದು. ದು:ಖವನ್ನು ನೀಗಿ 
ಸುಖಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜಧಿಕಾರಿಗಳೂಗುವಿರಿ. ? 

ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೊ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ವೇದಕ್ಕೆ ಐತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಶ್ರರ್ಯನೆಂ 

ಡು ಹೇಳುವರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಕೆಲವು ವೇದವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು 
ಉದಾಹರಿಸುವರು. ಅದು ಹಾಗಿರಲಿ. ಸ್ವತಃ ನಮಗೆ « ನಾವು ದುಃಖಿಗಳು 

ಪರತಂತ್ರರು ' ಎಂದು ಪರಮಾಕ ಕ್ಷ ವಿಲಕ್ಷಣರೆಂಬ ಅನುಭವವು ಪ್ರತ್ಯ 

ಕ್ಷವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ-ಫ್ರಿಯಂತೂ ಭೇದವನ್ನು ಬೋಧಿ 
ಸುತ್ತದೆ, ವೇದವಾದರೂ ಐಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಕುವದೆಂದು ಕಲವರ ಮಕ್ಕ 
ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸತ್ಯವಾಗಲ ರವು, ಇನ್ನು ಯಾವದು ಸ.ಳ್ಳಾಗಬೇಕ. 1 
ಇದು ನಿಜ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಇದು ಪ್ರಮಾಣ ಇದು ಅಪ್ರ ವವನು ಗ್ರಹಿ 

ಸುವದೇ ನಮ್ಮ ಸಾಸ್ತಿಯು; ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದೇ ಅಸ್ರ ಮಾಣವಾದಕಿ 
ನಿಕ್ಕವನ್ನುಸುರುವ ವೇದವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣನೆಂದು ಎರಕದ? 

ಯಾಕಂದರೆ ವೇದವು ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು. ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಸಾನಯೇ ಖೊ 
ಟ್ವಯೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇಷೆ ಆದುದರಿಂದ ಸಾಕ್ರಿಯು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ವನೇದವೂ 

ಸುಳ್ಳಾ ಸುವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಸ್ಸಿಯು ಸತ [ವೆಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬೇಕು. 

ಸಾಕ್ಸಿಯಂತೂ ಭೇದವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ವೇದಕ್ಕಾದರೂ ಭೇದದಕ್ಷಿ 
ಯೇ | ತಾತ್ಪರ್ಯ ವಿರಬೇಕು 

ಮೋಕ್ಬವೇ ನಮಗೆ ಪರವ, ಪುರುಷಾರ್ಥವು, ಯಾವನ ಪ್ರಬಲ 
ಸಂಕಲ್ಪವು ನಮ್ಮ ನ್ನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಡಕಿಸಿರುವದೋ ಅವನ ಮನ 
ಸ್ಸು ಪ್ರಸನ ಸ ವಾಗದ ಹೊರತು ಆ ಗಂಟು ಸಡಿ ಲಾಗುವ ಬಗೆಎಂತು? 

ಅರಸು ಪ್ರಸನ್ನೆನಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಕಿಂತಲಣ ಅಧಿಕನೆಂಬ ಜ್ಞಾ 

ಛತ್ರ ಅವತ್ಯವು, ಯಾಕಂದರೆ ಗೀಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರದಾತ್ಮನೇ- ಘನಿ 
4 mA gens । ಅಗಗೌಷಗಾಗಿಾಗ ಇಕ್ಕೆ wae waa 
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ees ee ww 

ತನ್ನನ್ನು ಗುಣಗಳಿಂದ ಅಧಿಕನೆಂದು ತಿಳಿದವನೇ ತನ್ನನ್ನು ಹೊಂದುವ 

ನೆಂಡು ಕೈಯೆತ್ತಿ ಹೇಳಲು, ನಾನು ನೀನು ಒಂದೆಂದರೆ ಅವನ) ಪ್ರಸನ್ನಾ: 

ಬಕುದೇ ? ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗದೊಡೆ ಅವನಾವನಪ್ಪೂ ಈ ಜನ್ಮದಗಂಟು 

ಸಡಿಲಿಸುವಪವು? ಗಂಟು ಡಿಲಾಗದೊಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ? 

ಶರಣು ಹೋದ ಶ್ರುತಿಗಾದರೂ ಮಾನಕೊಡಿರಿ; ಸಾಗ ಎಂದು 

ಒಂಬತ್ತು ಸಾರೆ ಹ ದೃಷ್ಟುಂತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮ 
ನಲ್ಲವೆಂದು ಭೇದವನ್ನು ಸ್ಕಾಸಿಸ ಸುವ ವೇದವು ಜು ಡುಗಾಟಿಕೇನಯ್ಯಾ! 

ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತಿಯು ಹೀಗಿದೆ- ಮೊದಲು ಜೀವ ಸರಮಾತ್ಮರು ಭಿನ್ನ 

ರಿಂದು ಬೋಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪರಮಾತೆ ನ ಅಗಾಧ ಮಹಾತ್ಮೆಯೂ ಅವನು ಅ 

ಸೆಹಾಯನಾಗಿ ತೇಜ ಅಪ್, ಅನ್ನ ಮುಂತದ ಸಮಸ್ತ i ಸೃಷ್ಟಿ 
ಮಾಡಿದನೆಂದೂ ನೀ ತಿದಿ ತವ:ಗಿಸಿ, ಈ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಶ್ರುಕಿಯೆಂಬ 

ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿಯೆ € ಶೊಳೆಯುವದು; ಮಿಕ್ಸ್ಟಕಡೆ ದೊರೆಯದು. ಆದುದ 

ರಿಂದ ಉಕ್ಕ ತ್ತನಾದ ಜೀವನು ಎಚ್ಚ ತ್ತಾಗ ನೈಮರೆತು ಮೂಢನಾಗುವನು 

ಮಲಗಿದಾಗ ಮಾನವನ” ಸಿ ತೊರೆದ. ಜೀವನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಡಗುವನು. ಈ ಎ) ಜಾಗರಸ್ತಾ ್ರಿಪಗಳೆಲ್ಲಿ ಶರೀರೇ ಂದ್ರಿಯ ಗಳು. 

ಅತ್ತಿತ್ರಹರಿದಾಡಿ ಜೀವನು ಶ್ರಾಂತನಾಗಿ ಭ್ರಾಂಕಿಗೊಂಡು ಕೊನೆ 
ಗೆ ಕಬ್ಟಿಹೂಕಿದವನನ್ನೆ ಚರು ಚಟು ೭] ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ದೈಷ್ಟಾ ಂತ ಕೊಟ್ಟಿ ಜಗು "" ಯಾವರೀತಿಯಾಗಿ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬಿಗಿದ ಗಿಳಿ 

ಯು ಟಣಪುಣ ಹಾರಾಡಿದರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದದೇ ಬೇಸತ್ತು ಗೂಟಿ 

ಆಶ್ರಯಿಸುವದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಢಿದರೂ 

ಮನಸಿನ ಶಾ:ತತೆಯ ೨ ಸಿಗಸೊಡೆ ಕರ.ಣಾಳುವಾದ ಸರನತಾಕ್ಮನಿಗೆ ಶರೆಸು 

ಹೋಗುವನು, »' ಇದರಿಂದ ಜಿವನ ಪಶವಖತ್ಮರು ಕ ಶ್ರುತಿಯ 

ಅಭಿಸ್ರಾಯವೋ ಅಥವಾ ಜೀವನು ದಾಸನು ಪರವಾೃತ್ಮನು .ಈಶನೆಂದು 

ಶ್ರುತಿಗೆ ತಾತ್ಸರ್ಯಪೋ: ವಾಚಕರೇ ಊಹಿಸಲಿ |! 



೬೨ ಅನಂಜತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ. (೮ನೇ 

« ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟು ಮಾಡಿರುವನು” 

ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೊರತು ಅನ್ಯರು ಕಾಣರಲ್ಲು ಪಿಂಬ ಮಗನ ಆತ್ಷೇ 
ಪಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಂದಿಯು ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ: - 

೬ ಭ್ರಮರವು ಮಂದವಾಗಿ ಅಲೆದು ನಾನಾನೃಕ್ಷಗಳ ಮಕರಂದವನ್ನು 

ಕೂಡಿಸಿ ಮಧುವನ್ನು ಮಾಡಲು ಆ ನಾ PRES ತಾನು ಮಾವಿನ ರಸವು 

ನಾನು ಹೆಲಸಿನ ರಸವು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ ತಿಳಿಯಲಾರವು; ಹಾಗೆಯೇ ಈ 

ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ದೇಹಗ ಲ್ಲಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಬೆರತಿ 

ದ್ದರೂ ದನ್ನು ೫ ಈ ನರಮಾತ್ಮನ ಆಕ್ರವನ್ನು ಅರಿಯದ ಆಪ 

ರಾಧದಿಂದಶೇ ಸಿಂಸೆ ಪ್ಯಾಘ್ರಾದಿಗಳಾಗಿರುವವು, 

4 ಗಂಗಾನದಿಗಳು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವ 
ವು; ಕೆಲವು ನ 09 ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಕೂಡುವವು. ಸಮುದ್ರ 

ದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರನೇಶಿಸುವವು, ಆದರೂ ನಾನು ಗಂಗೆ 

ನಾನು ಜಿ ಇನು ಸಮುದ್ರ ವೆಂದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿ ೫ುವದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ 

ಯೇ ಸರ್ವ ಜೀವಗಳು ನರಮೇಶ ಶರಥಿಂದ ಉತ್ಸನ್ನರಾಗಿ, ಅವನ ಆಶ್ರಯ 

ವನ್ನೇ ತಿಳಿಯದಾಗುತ್ತನೆ. 

«« ಈ ಜೀವವೆಂಬ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಅದರ ರಸ 

ವನ್ನು ಸನಿನು, ಅದರ ಒಂದು ಟೊಂಗೆಯನ್ನು ಈಶನು ಬಟಿ ಗಡೆ ಒಣಗ 

ಹತ್ತುವದು,” 

ಈ ವಚನಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಭೇದಕ್ಕೆ ಬೆ೦ಬಲವಾಗಿರು 

ವದೋ ಅಥವಾ ಅಭೇದವನ್ನು ಅನುನೋದಿಸುವದೋ ನೀವೇ ವಿಚಾರಿಸಿರಿ 

ಆಭೆ:ದವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಕೊಂ2 ಈ ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಸಾರಿ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು 

ತೋಡುವ: bs ಭೇದಎನ್ನು ಟೊಂಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕೆದು 

ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಆದು ಕಸಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚ ಓಸಳು ಒಡೆಯುವದು, 



ಪ್ರ.) ಜಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೬4 

ಈ ಭೇದವೃಕಕ್ಕೆ ಐದು ಶಾಖೆಗಳು, ಜೀವ ಸರಮಾತ್ಮನಿಗಿರತಕ್ಕ 

ಭೆ:ದವು ಒಂದು ಶಾಖೆಯು, ಜಡಕ್ಕೂ ಈಶ್ವರನಿಗೂ ಇರತಕ್ಕ ಭೆಃದನ್ರು 

ಎರಡನೆಯದು. ಜೀವರಿಗುವ ಭೇದವು ಮೂರನೆಯದು. ಜೀವನಿಗೂ 

ಜಡನಿಗೂ ಕಾಣುವ ಭೇದವು ನಾಲ್ಕನೇಯದು. ಜಡ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿರುವ 

ಭೇದವು ಐದನೇದು. 

ಒಂದು ನರಿಯು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು? ಜನಗ 

ಳಿರಾ ಲೋಕವು ಮುಳುಗುತ್ತದೆ, ಮುಳುಗುತ್ತದೆ? ಎಂದು ಕೂಗಹ 

ತ್ರಿತು. ಜನಗಳು ಕೇಳಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡರು; ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚತುರನು ಏಕೆ 

ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಳುವಿರಿ ತಾನು ಸಾಯುತ್ತದೆಂದು ಈ ಲೋಕವೇ ಮುಳುಗುತ್ತ 
ದೆಂದು ಕೂಗುತ್ತದೆ” ಎಂದ ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ನೆರೆದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಖೊ 

ಳ್ಳೆಂದು ನಕ್ಕರು. ಒಬ್ಬ ಜೀವನು ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅವನ ಅಜ್ಞಾನವು ನಾಶ 
ವಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಲೋಪ ವಾಗುವದೆಂಬ ಮತನಾನರೂ ಇಷ್ಟೇ ಹಸ್ಯಾ 

ಸ್ಪದ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾಯಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಮುಕ್ತನಿರು 
ತ್ಥಾನಷ್ಟೇ 1? ಎಂದಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸ್ವಸ್ನನೆಂದು ಆನ.ಭವಗೊಂಡ 

ಈ ವೇದಾಂತಿಯು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನೇಕೆ 
ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 

ಮೇಲಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತು ನಮಗೆ ಭ್ರಮವಾದರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು 

ಜಗತ್ತು ಬೇಕಲ್ಲವೇ! ಈಗ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿ ಸುಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಹಗ್ಗವು ಬಿ 

ದ್ದಿರಲು ಹಾವು ಬಿದ್ದಿರುವದೆಂದು ನಮಗೆ ಭ್ರಮಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಭ್ರಮಬರ 
ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೊಂದು ಕಡೆ ಥಿಜವಾದ ಹಾವು ಕಂಡಿರ ಬೇ 

ಕಲ್ಲವೇ? ಎಚ್ಚತ್ತಾಗ ಅನ ಭನಿಸಿದ ಸಂಗತಿಳೇ ವಾಸನಾರೂಸ 

ದಿಂದ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಸ್ಟಾಸ್ನಪದಾರ್ಥಗಳ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 
ಕಂಗೊಳಿಸುವದು, ಮೊದಲು ಅನುಭವವಿಲ್ಲದೇ ಆದರ ಭ್ರಮ ಬರುವ 

ದುಂಟಿ ? ಅಮದರಿಂದ ನಿಜನಾದ ಒಂದುಜಗತ್ತು ಒಸ್ಸದಹೊರತು ಜಗತ್ತು 

ಭ್ರಮವೆಂದಾಗಲೀ ಕನಸೆಂದಾಗಲೀ ಹೇಳಿದರೆ ಯುಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವದು. 



೬೪ ಅನೂದತೀರ್ಥೇ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, ( ಆನೇ 

ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾರ ವಾಡಲಾಗಿ ಐಕ್ಯವು ಶ್ರುತಿಸಮ್ಮತ 

ವಲ್ಲನೆಂದು ಸುಜ್ಜರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಿಳಿಯುವದ್ದು ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ಪತಂತ್ರ 

ನಾದ ವಿಷ್ಣವೇ ಪರಮ ದೈವತನೆಂದೂ, ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರಾದಿಗಳ ಶರೀರ ನಾಶ 

ವಾಗುವದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಲರಂತಲೂ, ಲಸ್ಮ್ಮೇದೇವಿಯು ಅಕ್ಷರವೆಂತ 
ಲೂ, ವಿಷ್ಣುವು ಇರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೆಂದೂ ಶ್ರುತಿ-ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಸಾರು 

ತ್ರಿರಲು; ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಎಬ ಹುಚ್ಚ ವಾದವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು 
ಸೂಯುವಮ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು? « ಪ್ರಲಯ ಕಾಲದಲ್ಲ ನಾರಾ 

ಯ.ಣನೊನ್ಸನೇ ಇದ್ದನು, ರುವ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ?' ಎಂಬ 

ವಾಕ್ಯವಾದರೂ ಆ ಮಹಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಜನ್ಮವೆಂದರೆ ಅವಿರ್ಭಾವವೆಂದೂ, ಅವನ ಶರೀರವು ಅನಾದಿ 

ಯೂ ಥಿಶ್ಯವಾದದ್ದೆಂದೂ, ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಶರೀರವು ವಿನಾಶಿಯೂ, 

ಅವರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಫಿಜನಾನ್ದೂ ಆದುದರಿಂದಲೇ ನಿತ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ 

ನಿಂದ ಅವರು ನಿಯಮ್ಯಕೆಂದೂ ಪರಮ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ನಿವೇದಿತವಾಗಿದೆ. 

ಸಾನಾಂಶ ಸಚ್ಛೆ ದಿನೆಂದ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ನಾರಾಯಣನೇ ಜಗತ್ತಿನ 

ಳಿಯಾಮಕನು, ಎಲ್ಲ ಚರಾಚರ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನರು ಅವನ 

ಪ್ರಸಾದನಿಂದಲೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅದಕೆ ಜೀವನಿಗೆ ಈ 

ಸಂಸಾರದ ದುರ್ದಶೆಯನ್ನು ತಾಲಾರದೇ ತಾನೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿರಬೇಕೆಂಬ 
ಭ್ರಮೆಯು ಬಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರವೂ ಸುಳ್ಳೆಂದು ಒಟಗುಟ್ಟುತ್ತಾ 
ಬ್ರಸ್ಮಸಿಂಹಾಸನವನ್ಸೇರ ಹೋಗಲು ಕೆಳಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಲ್ಪಡುವನು 

ಒಮ್ಮೆ ಅತಿಕುರೂಪೆಯಾದ ಒಂದು ಮುದುಕಿಯು ತಾನು ಬಹು ಸುಂದರ 

ಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಳು; ಕೂಡಲೇ 

ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪವು ಅವಳಿಗೆ "ತಿಳಿದು ಕನ್ನಡಿಯಮೇಲೆ ಕೋಪಗೋಂಡು 

ಆಡನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದಳು; ಅದರಿಂದ ಆ:ನೂರಾರು ಕನ್ನಡಿ ಚೂರಿಗ 

ಳಲ್ಲಿ-ಅವಳ ನೂರಾರು: ಕೂರೂಪಿ-ವ.ುಖಗಳು `ತೋರಹತ್ತಿದವೆ. ಹ8ಗೆಯೇ 
ನನ್ಟು'ಅಪ್ಸೈತ ಪೆೇಥಾಂತಿಯು ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ನೆಂಬ 'ಅಕುಂಭಾವಣೆದ್ದುಲ್ಲಿ 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯೆ, ೬೫ 

ವಸ್ತೃಸ್ಥಿಕಿ ಯನ್ನು ತೋರಿಸ.ನ ಸಂಸಶವೆಂಬ ಕನ್ನಡೆಯನ್ನು ನೇಕ್ಸೆ 

ಅಸ್ಪಳಿಸಲು ಸಾನಿಶಾರು ನಿಜನುದ ವಸ್ಮುಗಳನ್ನು ಒಕ್ಸುವಗತಿಯು ಪ್ರಾಸ್ತ 

ವಾಗಿ ಕನ್ನಡೆಯನ್ನು ಒಡೆದ ಮುದುಕಿಯಂತೆ ಯಾಕಃದರೂ ನಾನು 

ಸಂಸಾರವು ಸುಳ್ಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನಸ್ಪು! ಎಂದು ಸಶ್ಚುತ್ತಾಪ ಬಡಬೇಕಾಗು 

ವದೆ; ಆದ.ದರಿಂನಲೇ ಮಾಯಾವೂನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಂಗಡದನರು 

ಈ ಸೇಸಾರವು ನಿಜನೆಂದೂ ಒನ್ಬಿಕೊಂಡಿನಾರೆ. ಈ ಮತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚ 

ಹೆಚ್ಚ ಪರಿಕ್ಸಿಸಿದರೆ ಉರುಬಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಯನ್ನು ಕೆದರಿದಂತೆ ಕಸ್ತರಿಸುತ್ತಾ 

ಹೋಗುವದು. ವಿಚಗಿಗಳುವಿಚುರ ಮಾತನೇಕು, 

ಜ್ಜ | 0 Te 



ಸಿಸಿಸಿಸಿಸಿ ನಿಹಿಸಿಸಿಸಿಸಿಗಿರಿಗಿೆ 
02 1ಹನಫಾಸನ: ಮುತಲಬಧ ಟಿ ಅಣ ಕರ್ತಾ? ಮಂದಾನೆನದ್ ರಬಸ ಬಬದಾಂನಾವು ಉಪಜಖನಿರ ರು ಜಕಾಯಣಾಹಾಣಕುತರ ಭಾಗ ಎದದ) ದಪ ಲಾರಾ ಆಂಚಾನಷವಸಗಂಮ ಸಲಲ ಇವವ ಇಷ್ಟ 

| 

ತತ್ವ ವೃಕ್ನ. 

ಆ ಜೂ 01194449444 
| ತತ್ವನಿನೇಕ ನತ್ತು ತತ್ವಸಂಖ್ಯಾನದ ಆಧಾರದಿಂದ ಬರೆದದ್ದು. ] 

ಳುವಳೆಕೆಯ ಬಳಿಕೆಯೇ ಬಳಿಕೆಯು. ತಿಳುವಳಿ 

ಕೆಯ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಓತ ಪ್ರೋತವಾಗಿ ತುಂಬಿ 

ಬಿಟ್ಟಿಗೆ. ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಹೊಳೆದದ್ದೇ ತತ್ವವು ಈ 

ಮೆಟ್ಟು ಮೂರರ ಕಗ್ಗಂಟು, ತಿಳಿ ಯು ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ 

ಬೆಕಿತು ಆನಂದದ ಸಂಡೋಹೆದಿಂತ ಅಂದವಾಗಿ ತೋರುನದು. ಆದರೂ 

ಅಚ್ಚ ತಿಳಿಯ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುಗಿನ್ಲ. ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾದರೂ ಮುಚ್ಚು ವ.ರೆ 

ಯಾದುದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚುವದು ಬಹು ಕಠಿಣ, ಬಾಳ್ವೆಯ ಸೊಬ 

ಗನ್ನು ಸಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿ ್ಸಿದಲೇ ಹಾಳು ಮಾಡುವದನ್ನು ಕಂಣಾರೆ ನೋಡು 

ವೆವು. ಆನಂದದ ಹೆರಿನಾಣದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಉಸ್ಬು ಬೆಕೆತು ಬಾಯಿ ಚಸ್ರ 

ರಿಸಿದರೂ ತಪ್ಪಿ ಉಪ್ಪಿನ ಹರಳು ಕಚ್ಚದಿರೆವು. ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆಳು 

ತನನೇ ಮೂಲ ಹಗದರೆ ಅರಸುತನವಾರದು 



ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೬೬ 
(2೭೬ ಕ್ರ 

ಸುತ್ತಲೂ ಬಿದ್ದ ಬೋರ್ಗಲ್ಲುಗಳು ತುಚ್ಛೆವಾದುನೆಂದು ತನ್ನ ಉಚ್ಛೆ 

ಶಿಖರವನ್ನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿ ವೃಕ್ಷವೊಂದು ಸ್ಪಚ್ಛಆದದಳದ್ದ ನೆ.ಕಿಯು 

ತ್ರಿರಲು, ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕಡಿಯುವವನೊಬ್ಬನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲೆಯನ್ಸಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಅತ್ರ ಕಡೆಗೆ ಬಂದನು, ಗಿಡವು ನಡುಗಳತ್ತಿಕು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ” ಯ 

ನೆಚ್ಚಿನದಲ್ಲನೆಂದು ಗಡಬಡಿಸಿ ಮಿಡುಕಗತ್ತಿತು. ಆ ವ.ನುಸ್ಯನು ಕೂಡಣೆ 

ಯನ್ನ ತ್ತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚ ಹಾಕವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೆ.! ಸಸ ದ] ಅವನನ್ನು ಕಚ್ಚ 

ಲೋಸುಗ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಕೈಗಳು ಗದಗದ ನಡು 
ಗಿ ಕೊಡಲೆಯು ಒಡನೆಯೇ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿತು!! ಭಯ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 

ಯಿಂದಲೂ ಭಯವು ನವ ಬನ್ನ ಮುಸುಕಿಡೆ 

ಭಯಬಟಂದ ತಲೆಯ'ನಡಗತ್ತಿಳಲು ಅರಸುತನದ ಕಿರೀಟವು ಯಾರಲ್ಲಿ 

ಸ್ಥಿರವಾದೀ ತ: ? ಕೆದರಿಕೆಯಿ ದ ಚದರುವನಗೆ ಆಳುತನವ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ಟೀ 

ತು! ಎಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚ ತಿಳಿಯೂ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಬಾಕ್ರೆಯೂ ಸ್ವಚ್ಛನಾದ ಆನಂದವೂ 

ಇರುವಡೋ ಅವೇ ನಿತ್ಯವಾದ ಅಂಸೊತ್ತಿಗೆಗೆ ಒನ್ಬುವದು. ಅದೇಪೂರ್ಣ 

ವಾದ ವಸ್ತು; ಸ್ಹುತಂತ್ರ್ಯದ ಮೂಲವೂ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕಾಲವೂ ಆನಂದದ 

ಜಾಲವೂ ಅದೇ. ಅದೇ ವಶ್ತುವೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿ 
ದು ಸ್ವತಂತ್ರಿ(ಚ್ಛೆಯಿ.೦ದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಆಳುವದು, ಆ 
ವಕ್ತು ಒಂದನ್ನುಳಿದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ವತಂತ್ರವು. 

ಹೀಗೆ ತಿಳಿಗೆ ಹೊಳೆದ ತತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರಸು ಒಂದು ಆಳು ಒಂದು 
ಎಂದು ಎನಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಅರಸೇ ಅ ಸರ್ವತಂತ್ರಸ್ವ 

ತುತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು; ಆತನೊಗ್ಸನನ್ನುಳಿದು ಸರ್ವವೂ ಅವನ ಆಳು. 

ಆ ನಮಕೃಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಳ್ಳಿನು ಅಹುದಪ್ಪನ: ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಅಲ್ಲ 

ಪನಃ. ಮನೆಮಾರುಗಳು ಇರುವವು; ದನಕರಗಳು ಅಹುದು, ಗಿಡಗೇಟಿ 

ಗಳು ಉಂಟು; ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ € ಇರುವವು? « ಅಹುದು ' "ಉಂಟು' 

ಮುಂತಾದ ಉಸನಾಮಗಳುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಅಶುದಪ್ಪನ ಪರಿನಾರವು. 

( ಭ.ವ ಪದಾರ್ಥಗಳು) ವ.ೂರ್ತಿಯು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಸು ಒಡೆದು 
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ಹೋಯಿತು. ಮೊಲದ ಕೊಂಬು ಎಂದೂ ಇಲ್ಲ; ಹೀಗೆ" ತಯಾರಾಗಿ? 

ಒಡೆದು. ಹೋಯಿತು " ಎಂದೂ ಇಲ್ಲಾ ? ಮುಂತಾದ ಅಡ್ಡಹೆಸರು 

ಗಳಿಂದ ಯ ಎಕ್ತವಾದ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಸ್ಪನ ಪರಿವಾರಿವು. ( ಅಭಾವ 

ಪದ:ರ್ಥಗಳು. ) 

ಅಹುದ:್ಬನ ಪರಿವಾರವಾದ ಭಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇರುವಿಕೆಯು 
( ಸತ್ತಾ) ನಿಜವಾಗಿರುವದು. ಅಲ್ಲಪ್ಪನ ಅನುಯಾಯಿಗಳ.ದ ಅಭಾವ 

ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇರುವಿಕೆಯು ನಿಜವಾಗಿ ಇವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರೀಕರು ಸರಿಗೆ 

ಯನ್ಸಿಟ್ಟ $ೊಂಡರೆ ನೆರೆಮನೆಯವರು ಉರಲು ಹಾಕೆ ಕೊಂಡರೆಂಬಂತೆ 

ಅಲ್ಲನ್ಸನ ಪರಿವಾರವೂ ಒಂದೊಂದು ಸಾರೆ ತಮ್ಮ ನಿಜನಾನ ಉಪನಾಮ 

ವನ್ನು ಬಟ್ಟು € ಉಂಟು ?೬ ಇರುವನು" ಮುಂತಾದ ಇರವಿಕೆಯ ನ್ನು 

ತೋರುವಉಪನಾಮಗಳೊಡನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವವು. ಹೇಗಂದರೆ 

6 ಇಲ್ಲಿ ಮೊಲದ ಕೊಂಬಿನ ಅಭಾವವು ಇಲ್ಲದಿರುವದು ) ಉಂಟು ಅಥವಾ 

«« ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿನ ಅಭಾವದೆ “ ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಮೋರೆಯವನಿಗೆ ಬಂಣ 
ಬಡಿದು ಸುಂದರನನ್ನು ವ ಮಾತಹೋದರೆ ಅವನು ಅಂದಗೆೇಡಿಯತಾಗಿ ತೋರು 

ವಂತೆ, ಅಲ್ಲಪ್ಪನ ಜಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಇರುವಕೆಯ ಬಿರುದುಗ 

ಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಮೆರೆದರೆ ಕೋತಿಗಳಂತೆ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಗೆಗೇಡಿಗಳಾಗುವವು. 
ಆದರೂ ಇರುವಿಕೆ ಇರಲಿ, ಇರದಿರಲಿ, ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಪದಾರ್ಥ 

ಗಳಹುದು; ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಗೋಚರವಾಗುವವೆಂದು 4 ಉಂಟು 

ಮುಂತಾದ ಇರುವಿಕೆಯು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಮೋರೆಯನ್ನು ತೋರಿದರೂ 

ಹುಚ್ಚರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯ ಬಾರದೆಂದು ನಾವಷ್ಟು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ 

ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ. 

ಅಲ್ಲಸ್ಪನ ಪರಿವಾರದ ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥವು ಬಹು ವಿಚಿತ್ರವದೆ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ತರಹದ ಜನರುಂಟು, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟದಲೇ 

ಸಾಯುವರು; ಕೆಲವರು ಸಂಯದಲೇ ಹುಟ್ಟುವರು, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂ 
ಇಲ್ಲ. ಸಾವೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಣೆದುರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡವಿದೆ 
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ಎಂ" *ಲ್ಪಿಸುವಾ! ಕೇಬಾರನು ಆ ಮಂಣಿನ ಕೊಡವನ್ನು ತನ್ನ ತಿಗ 

ರಿಯ ಮೇಲೆ ತಯಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆ ಕೊಡವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಇತ್ತೇನು ? ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ!! ಅದುದರಿಂದ ಆ ಮಂಣಿನ ಕೊಡವು ಹುಟ್ಟದ 

ಮೊದಲು ಆ ಕೊಡದ ಅಭಾವವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ಅದು ತಪ್ಪಾಗದು, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು. ಈ ಕೊಡವು ಹುಟ್ಟದ 

ವೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡವು ಎಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಯಾರಾದರೂ 
ಹೇಳಬಲ್ಲರೋ ! ಈ ಹೆಣತ್ತು ಆ ಕೊಡವು ತಯಾರಾ-ಕಿ. ಅನಾದಿ 
ಕಾಲದಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಆ 3ೊಡವು ಇದ್ದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಹು 

ದು. ಆದುಗೋಸುಗ ಆ ಕೊಡ ಅಭಾವವು ಅನಾದಿಕಾಲನಿಂದ ಇಂದಿನ 

ನರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಈ ಹೆತ್ತ ಅಮು ಉತ್ಸನ್ನವಾದಕೂಡಲೇ ಆ ಕೊಡದ 

ಅಭಾವವು ನನ್ಟವಾಯಿತೆನ್ನು ಸಸಿ, ಅದುದರಿಂದಲ್ಲಂ ಈ *ಭಾವಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು 

ಇಲ್ಲ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು. ಯಾಕಂದಕೆ ಆ ಕೊಡವು ಹುಟ್ಟದ ಕೂ 

ಡಲೇ ಆದರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಭುವವು ನಾಶಸೊಂದ'ವನು. ಈ ಅಭಾ 

ವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕ್ ( ಹುಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ಇರುವ) ಅಭಾವವೆನ್ನುವರು. 

ಸೋಡನೆಡುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಕಂಣೆದುರಿಗಿರುವ ಆ ಮಂಣಿನಕೊಡದ 

ಮೇಲೆ ಡೊಗ್ಣೆಯೊಂದು ಬಿದ್ದು ಅನು ಒಡೆದು ಹೆ. ಯಿತು. ಕೆಡವು 

ಇಲ್ಲದಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡದ ನ:ಶನು ಚಿರಜೀವಿಯೆಂದೆ ವರು, 

ಸಾಯದಲೇ ಹುಟ್ಟಿನ ಈ ನಾಶವೇ ಸಪ್ರಧ್ವಸಾ ( ನ:ಶ ' ಭಾವವು 

ಬ್ರಹ್ಮನು ಚಿತ್ರವಿಚಿತ್ರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರೂ ಮೊಲದ 

ಕೊಂಬು, ಬಂಜಿಯ ವ ಗ್ಯ ಆಕಾಕಸುಷ್ಪ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲರಿಯ:ನು. 
ಕಾಲನು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಸಮ ವಕಾಸುತ್ಮಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳ 

ಗೋಜಿಗೆ ಬರುವವ್ಲೂ. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರಾಯನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಇವು ಇಲ್ಲ. 

ಈಗಂತೂ ನಾವು ನೊಡಿ). ಮುಂದಾದರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಯಾಂ 

ನೋಡಲಿ ಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇವುಗಳಿಗೆ " ಅಸತ್ ? ಫದಾರ್ಥಗಳಿ 
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ಹ ಪತ ಭವ ಧಾ 

ನ್ನುವರು, ಈ ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವನೀ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ 

ಅಭಾವವೇ ಹುಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ ಸಾವೂ ಇಲ್ಲದ ಅಭಾವವು. ಅದಕೈೇನೆ ಅತ್ಯಂತಾ 

ಭಾವ ಅಥವಾ ಸದ:ಭಾವನೆನ್ನುವರು, ಇದು ಸುಧಾಕಾರರಾದ ಶ್ರೀಮ 

ಜ್ವಯತೀರ್ಥರ ಮತವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಟೀಕಾಕಾರರು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಯಾಯರ 

ತ್ಲಾವಲಿ ನಯಚಂದ್ರಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ " ಆಕಾಶಸ:ಸ್ಪವೇ ಸದಾ 

ಇವವು ಮತ್ತು ಪ್ರೆ: (ಯತ್ತಾದಿ ಭಾವ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ pa ವಾದ 

ದ್ಹಿಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾತ ತ್ರರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಂದಾಗಿರುವದ 

ರಿಂದ ಒಂದಕೆಸ್ಬಿಂದ. ಏರುದ್ಧವಾಗಲಾರವು. ಈ ಎರಡು *ಕ್ಷಗಳು ಯಾವು? 

ಅಸತ್ ಪದಾರ್ಥವು ಇಲ್ಲೆನ್ನುವದು ಆಭಾವವೋ? ಅಥವಾ ಅಸತ್ತೇ 

ಅಭಾವವೋ? ಇನೆರತು ಮೇಶೆ ತೋರಲಿಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಡರೂ ಕೊನೆಯ 

ಅರ್ಥವು ಮಾತ್ರ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ "ಅಸತ್ 

ಇಲ್ಲವು' ಅಂದರೇನು? ಅಸಿತ್ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲನೆಂದಷ್ಪೇ 

ಅಥ: ವಲ್ಲವೇ? ಇನ್ನು ಎನಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ "ಅಸತ್ ಎಂದರೆ ಸಿತ್ತಾ ಇಲ್ಲದ್ದು; 

ಆದುದರಿಂದಲೇ ತಾತ್ರರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವವು, 

ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪು ಸೂಕ್ಷ್ಮರೀತಿಯಿಂದ ವಿಚಾ3 ಮಾಡಿರಿ, ಆದರೆ ಈ 

ಕೊನೆಯ ಮಾದರಿಯ ಆಭಾವವು ಆಳೇಕೆ. ಅರಸೇಕಾಗಬಾರದು ಎಂಬ 

ಸಂಶಯವು ತಟ್ಟವದು ಯಸಂದರೆ ಈ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಹ.ಟ್ಟೂ ಇಲ್ಲ 

ಸಾವೂ ಇಲ್ಲ; ಅನ ದಿ ಅನಂತವಾಗಿರುವದು; ತಿಳಿಗೆ ಹೊಳೆಯುವದು; ಪದಾ 

ರ್ಥವೂ ಅಹುದು; ಎಂದ ಮೇಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅರಸೇಕೆ? 
ನಮ್ಮ ಅಭಾವನೇಕೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ ? ಜಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದ 

ವನು ಜಗರೊಡದೆ ಸ. ನು. ಬಯಿ:ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಕೂಡಿ ಕೃತಿಎಂಬ ಕಂದ 

ವನ್ನು ಹೆತ್ತರಿ ಕಾಯ ೯ವಾಗುವದು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂ 

ನನ, ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವವೂ ತಿಳಿದದೆ; ಇಚ್ಛೆ ಯಂ ಉಂಟು; ಎಂದೇ ಜಗ 

ತ್ರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಬಲ್ಲನು, ಅಭ ನಮಾತ್ರ ಜಡನಸ್ತುವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರುವು 

ನೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಯಕೆಯಂತೂ ಬಹುರೂರವಾಯಿತು. ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೆ 
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ಬಸರು ಇಲ್ಲ. ಬಸರ್ಲದೆ ಹೆರುವದಂಟೋ? ಆದುದರಿಂದಲೇ ಜಡವಾದ ಈ 

ಅಭಾವವು ಆಳಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. 

ಭಾವಸದಾರ್ಥಗಳೇ ಅಹುದಪ್ಪನ ಪರಿವಾರವು. ಅದು ಒಂದು 
ಚೇತನನೆಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಆಚೇತನನೆಂತಲೂ ಎರಡು ವಿದವಾಗಿರು 

ವದು. ಈ ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮೂರುವಿದ- ನಿತ್ಯ, ಅನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯಾ 

ನಿತ್ಯ. ವೇದವೂ ಐವತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಅವ್ಯಾಕೃತ ಆಕಾಶವೂ ನಿತ್ಯಪದಾ 

ಥ್ಥ೯ಗಳು. ವೇದವೆಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತಗಳಿರುವವು. ಮೂಲ 

ವರ್ಣಗಳಾದ ಐವತ್ತು ಆಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬುದ್ದಿ ಪೂರ್ವಕ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಕ್ರಮದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲು, ಇಂತಹ ವಿಸಿಷ್ಟಕ್ರಮಯುಕ್ತ ಮೂಲಾಕ್ಷ 

ರವೇ ವೇದವೆಂದು ಒಬ್ಬರ ಮತವು. ವೇದವು ಈ ಐವತ್ತು ವರ್ಣಗಳಿಂದಲೇ 
ಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಕ್ರಮವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವದರಿಂದ್ದ ಅನು 

ಮೂಲಾಕ್ರರಾತ್ಮಕವಲ್ಲ; ಆದರೆ ಭಿನ್ನವಾದ ಕ್ರಮವಿಶಿಷ್ಟ ಅನಂತ ವರ್ಣಾತ್ಮ 

ಕವೆಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮತವು. ಈ ಎರಡು ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದು 

ಯುಕ್ತವಾದದ್ದೆಂದು ಮುಂದೆ ನಿಚಾಗಿಸುವಾ. ವೇದವು ನಿತ್ಯವೆಂದರೆ ಈಗ 

ಅದು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಲಬ್ಧನಿರುವದೋ ಆದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ 

ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮುಂದಾದರೂ ಇರುವದೆಂಬರ್ಥವು, ವೇದಗಳ ವರ್ಣಗಳು 

ಐವತ್ತೇ ಎಂದು ಮಿತನಾದರೂ ವೇದಗಳು ಮಾತ್ರ ಅನಂತವಾದವ್ನಗಳೆಂ 

ಬುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲವೇ ? ಈಶ್ವರನ ಅಚಿಂತ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಅದಕ್ಕೆ 

ಯುಕ್ತಿಯು !! 

ಪುರಾಣಾದಿ ಸೌರಿಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳೂ ಕಾಲವೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ 
ಯೂ ನಿತ್ಯೂನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು: ಇವು ವೇದದಂತೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು 

ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಡುವ ವಸ್ತುಗಳಂತೆ, ಕೇವಲ ಅನಿತ್ಯವು ಅಲ್ಲ ಆದುದ 

ರಿಂದಲೇ ಇವು ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆನಿಸುವವು. ನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಜನನ 

ಮರಣದ ಭಯವಿಲ್ಲ. ಅನಿತ್ಯವಸ್ತುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವೂ, ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಮಾತ್ತು 



೬೨ ಅಸಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, (೯೪ನೇ 

ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಸ್ತು 
ವಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ, ನಾಶಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮತ್ತೊಂದು 

ಭಾಗವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವದು, ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವರೂಪತಃ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶ 

ಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗದಿದ್ದರೂ ಆ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಿ ಬೇಕೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ವಡು 

ವದುಂಟು ಮುಳುಗುವದುಂಟು ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕಾ 

ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಾಣಾದಿ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಕಾರದವು. 
ಯಾಕಂದರೆ ಪುಂಣಗಳಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದಗಳ ಕ್ರಮವು ಪುರುಷ ಬುದ್ಧಿಯಿ:ಂದ 

ರಚಿತವನಾದುದು, ಅಮದರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯುಂಟು. ಆದರೂ 

ಈಶ್ವರನು ಪ್ರ ಕ್ರನುವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗ್ರಹಿಸುವದಕಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ. 

ಇನ್ನು ಕಾಲವು ಎರಡನೇ ತಂಹನ್ಹು; ಯಾಕಂದರೆ "ಒಂದು ಘಂಟಿ 
ಯಾಯಿತು. ಹತ್ತು ನಿವಿಷಗಳು ಕಳೆದವು ' ಎಂದು ಘಂಟಿ ನಿಮಿಷಗಳು 

ಹುಟ್ಟುವವು; ಸಾಯುವವು, ಆದಕೆ ಈ ಘಂಟೆ ನಿಮಿಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಮಹಾಕಾಲವು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿ ರುವದು. ಹೇಗಂದರೆ ಹೊಳೆಯ 
ದಂಡೆಯಮೇಕೆ ಗಿಡದಕೆಳಗೆ ಕಳಿತು ಸ್ಪಲ್ಪುಹೊತ್ತು ಆ ಹರಿಯುವ ಪ್ರನಾ 

ಹವನ್ನು ನಿನೀಕ್ಷಿಸೋಣ. ಎಂದರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ನೀರು ಬಹುದೂರದಿಂದ 

ಬಂದು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಮೊಗನೆತ್ತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತ ಹರಿಯುತ್ತ ಮುಂದಿ 

ಹೋಗುವದನ್ನು ಮನವಣೆ ನೋಡುವೆವು. ನೀರಿ ಹೊಸ ಹೊಸದಗಗಿ 

ಬಂದು ಹೋದರೂ ಪ್ರವಾಹವು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇಸವನೇ ಹರಿಯುವದುಃ 

ಅದಕ್ಕೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದರಂತೆಯೇ ಕಾಲದ ಅಂಶಗ 

ಳಾದ ಘಂಟಿ ನಿಮಿಷಗಳು ಬರುವವು. ಹರಿದುಹೋಗುವವು- ಆದರೆ ಈ 

ಕಾಲದ ಪ್ರವಾಹವು ಮಾತ್ರ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವದು. ಆದುದರಿಂದ 

ಈ ಕಾಲದ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಉತ್ಸತ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲಾ, ಸಾವೂ ಇಲ್ಲಾ. ಇನ್ನು ಜಡ 

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಮೂರನೇ ವಿಧವು, ಜಡಪದಾರ್ಥಗಳು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಕಾರ್ಯಗಳು. ಆದರೂ ಸ್ವರೂಸತ; ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳ` 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೬4 

ವಿಕಾರವು ತಟ್ಟದಿದ್ದರೂ ಮಹ್ತ್ತತ್ತಾದಿ ಅವಸ್ಥಾ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ 

ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಮುಟ್ಟುವನು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರವದೆ. ಪುರಾಣಾದಿ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು 

ಗಳ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ವಿನಾಶಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವು ಅಧಿತ್ಯವಾಗಲಿ ಮತ್ತು 

ಆವು ಇರದೇ ಹೋದರೆ ಅವು ಸಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯನೆಂಬ ವಿಶ್ವಾಮಿ 

ಶ್ರನ ಕಲಬೆರಿಕೆಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೆಂದರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ £ ನಾಶ 
ಗಳುಳ್ಳ ಅಂಗಗಳೂ ಅವುಗಳಿಂದ ರಹಿತವಾದ ಅಂಶಗಳೂ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾ 

ಗಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಅನಿತ್ಯವೂ ಇನ್ನೊಂದು ನಿತ್ಯವೂ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾ 

ಗಿತ್ತು. ಆದಕ್ಕೆ ಅವೆರಡೂ ತೀರ ಭಿನ್ನವಾದವಲ್ಲ, ಆನುವರಿಂದ, ಒಂದೇ 

ವಸ್ತುವೇ ನಿತೃವೂ ಅನಿತ್ಯವೂ ಅಹುಜಿಂದ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪ 

ಬೇಕಾಯಿತು. 

ಇನ್ನು ಅಚೇತನ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿತ್ಯವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ 
ಮಾಡೋಣ. ಇವು ಎರಡು ವಿನೆನಾಗಿರುವವು. ಒಂದಕ್ಕೆ ಆಸಂಸ್ಕೃಷ್ಟ ವಸ್ತು 

ಗಳೆಂತಲೂ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಷ್ಟ ವಸ್ತುಗಳೆಂತಲೂ ಹೆಸರು, ಅಸಂಸ್ಕೃ 

ಪವನ ಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳೇ ಇಲ್ಲಾ. ಅವು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಸಇಕ್ಷ್ಮರೂಪದಿಂದಿರಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಆಂಶಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿ 

ಕೊಳ್ಳುವವು. ಇದೇ ಅವುಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು; ನುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂಶಗಳು 

ಉದರಿಹೋಗಲು ಅವು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಿಂದ ಉಳಿಯು 
ವನ್ಹ ಇದೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶವು ಈ ಅಸಂಸೃಷ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು 
ನಾಲು ಉಂಟು. ಅವು ಯಾವನವೆಂದಕೆ; ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ, ಬುದ್ಧಿ, 
ಮನಸ್ಸು, ಹತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚತನ್ಮಾತ್ರಾಗಳು ಪಂಚ ಭೂತಗಳೂ. 

ಸಂಸೃಷ್ಟಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಜವಾದ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಉಂಟು, ಈ ಭವ್ಯ 

ವಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಕಟಾಹವೂ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳೂ ಸಂಸ್ಕೃಷ್ಟ 
ಪದಾರ್ಥಗಳು, 



೭೪ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥನೂಲಾ. (೯ನೇ 

ಭಾವಸದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫಿರೂಪಿಸಿದ್ದೂಯಿತು. 

ಇನ್ನು ಚೇತನ ಪದಾರ್ಥ ಗಳೆಂದಕೇನು ) ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳೆ ಜೇತನ 

ನರ್ದಾಾಗಳೆನಿಸುವನು.ಈ ಆಳುತನದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರಳಾಡುವ ಚೇತನರಾ 

ಶಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರಮಾಡೀವಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠಳು. ಅವಳು ದ.೩ಬದಕ ಹೀಹಂಣನ್ನು 
ಎಂದೂ ಕಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕುಳಿನ ಎಲ್ಲ ಚೇತನಗಳೂ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ದಿನ 
ಆಶೆಯ ಪ"ಶಕ್ಕೆ ಈಡ್ತಾಗಿ ವಿಷಯ ವೃಕದ ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟುಅತಿ 

ಆತುರದಿಂದ ಕೈಚಾಚಿ ಫಲವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಕೂಂಡು ಕಟ್ಟೆರುವವುು ಅದು 

ಕ ಹತಕ್ತಿದೊಡನೆಯೇ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ವ ಎಂದೆ ಹಿರಿದು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಡಿ 

ಬಿಗಿದು ಗಲ್ಲಗಳನ್ನು ಮೇಲೇರಿಸಿ ಗದ್ದವನ್ನು ಮೂರು ಮಳ ಕೆಳಕ್ಕಳಿಸು 

ವವು. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಹಾತೊರಿಯುವವು ಅದರಿಂದ ಕಹಿಯು 

ಅಳಿಸು ಹೋಗಿ ಮಬ್ಬು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಮಧುರ ರಸನ ಇಳಿಯ ಹತ್ತು 

ವದು, 

ಈ ದ.:ಖದ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಜೀತನಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಕೆಲವು 

ಬೇವು ಕಚ್ಚಿ ಬೊ ಕಚ್ಚೆ. ಕೆ ದು ಅತುರ ಪಡುವರು, ಇವರೇ ಮುಕ್ತಿ 
ಯೋಗ್ಯರು ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೇವೇ ಬೆಲ್ಲವೆಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಗೋ/ಜೆಗೆ 
ಹೋಗಸನೀ ಸನ; ಬೇವನ್ನೇ ಕಚ್ಚವರು, ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಂದೂ ಹೊಂದು 

ವ ಎಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಜನಕ ಮರಣಗಳ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಗಿರಿಗಿರಿ ತಿರುಗುವ 

ದಂಶಲ್ಲಿಯೆ € ಎಸ್ಸಿವನಣ್ಟ ಮರೆಯ ಎವರು, ಅವರು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಗಳು 

ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದುಃಖದ ಕಷ್ಟ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಸಹಿಸಲಾರದಲೇ ಬೆಲ್ಲ 
ವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು ಮದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 
ಎನ್ನು ತಚ್ಛಮಾಡುವರು. ಇವರೇ ತಮೋ ಯೋಗ್ಯರು. 

ವಿಶ್ವದ ಈ ಅಗಾಧ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತಂದರೆ ಗದಗದ 

ನಡುಗುಹುಟ್ಟಿ ಆಹಂಭಾವದ ಅಂಗಿಯು ಸಡಿಲಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕಳಚೆಬೀಳು 

ವದು. 1820 ಆಳುತನದ ಅರುವು ಮರುಳಿ ಬರುವದು. ಮನೆ 

ಸ್ಸಿನ ಹೊಲಸ್ಸು ಒಡೆದು ಕಾಣುವದು, ಆದರೆ ಹೊಲಸೆಂದು ಹಳಿದು 



ಪ್ರ.) ದಶ ಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ, ೭೫ 

ಕ:ಗ್ಗಬೇಡಾ, ಆ ಹೊಲಸೇ ಮುಂದೆ ಆ ಅಗಾಧ ಮಹಿಮನ ನೆನಸಿನಿಂದ 

ಕಳು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಬ್ಬಿಸುವದು ಬಳ್ಳಿಯು ಹಬ್ಬಹತ್ತಿ 

ದಂತೆ ಕುಡಿಯ.ಲ್ಲಿ ವಿಡಿಗಳಾಗುವವು, ಮಿಡಿಗಳು ವಿಷಯದ ಗಾಳಿಯಿಂದ 

ಬಾಡದಂತೆ ಮಾತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು? ಎಸ್ಟು ಎಚ್ಚತ್ತರೂ ಕಂಣುಗಳು ಮುಚ್ಚೆ ಬದೆ 

ಯುವವು. ಕತ್ತಲೆಯು ಕವಿಯುವದು ಏನೂ ಕಾಣದಾಗುವದು ಆಗ 

ಹೊರಗಿನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲ-ಡಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣನನ್ನೇ 

ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹ.ಟ್ಚಿಸಿ ಮಟ್ಟುಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ 
ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವನು ಮೋಹದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮ.ಳುಗಿಸಿ ಆನಂ 

ದದ ಬಿಸಲಿಗೆ ಎಳದೊಯ್ಯುವನು. ಅನನ ಕೋರಿಕೆಯೇ ಕೋ೭ಕೆಯ ! 

ನಮ್ಮದು ಬರೀ ತೋರಿಕೆಯು. ಅವನ ಅರುವೇ ಅರುವು ನನ್ಮದು ಆಭಾ 

ಸವು ಅವನಿಗೆ ಎಣೆ ಗಾಣೆ, ಆ ಣಿಯಾಗುವವರಂತೂ ಬಹುದೂರ ಅವ 

ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅರುಐದರೆ ಬಳ್ಳಿ ಯನ್ನು ಹಗಲಿರಳು. 

ಕಾಯ್ದು ಮಿಡಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಾಗಲು ಅತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ೬ಮ್ಮ ಹರಿವಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ನೀಡುವನು. ಅವನೇಗತಿ |! 

ದ್ a 



WAAR ಕಣ: WAT aaa 
wp Maron gar Aidewdma: | 
gfhAmamguiAas ಇಡಾಜತಾರ/ಳತ 
mail Madam AAR: ॥ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಹುತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಗೃಂಥಗಳನ್ನು ವ.ಚಕರು ಸಾರಾಂಶ 
ರೂಪದಿಂದ ಓಓಔರುವರು. ಇನ್ನು ಅವುಗಳ ಮಧಿತಾರ್ಥನೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ 

ವಿಚಾರ ವಾಡುವಾ. ಸುಖಮಃಖಗಳಿಂದ ತ.ಂಬಿದ ಈ ಜಗವು ನಗೆಯೂ 

ಅಲ್ಲ. ಹೊಗೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ 

ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿ 

ದನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತನಿನ್ಲಿ ಈಶನು ಒಡಮೂಡಿರು 

ವನು. ಆದುದರಿಂದಲೇ « ಸ ನಾಡು ದೆ:ವರ ಬೀಡು ' $a 
ಇನೆಷ ಎಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನರಿಂದ ಈ ಅಗಃಧ ಸಂಸಾ 

ರದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂತಲೂ, ಸಂಸಾರವು ಸಗ್ಯವೆಂತಲೂ 

ಸಿದ್ದವಾಗುವದು. 

ನನಗೆ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನವಾದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಭಿಕ್ತಾನ್ಸ; ನನಗೆ ಸುಖ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ದು;ಖ-ಹೀಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಂಡು 
ಬರುವದರಿಂದ ಅನುಭೋಗಿಸುವ ಜೀವರು ಬೇರೆ ಜೀಕೆ ಇರಬೇ 



ಪ್ರ.) ದೆಶಪ್ರಕರಣ ಪರಿಚಯ. ೭೭ 

ಕೆ೨ನು ಅನನಮಾನ ಹೊರಡುತ್ತದೆ ನೂವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಖಿಾಗಚೇ 

ಕೆಂದು ಎಷ್ಟು ಹೆಣಗೂಡಿನೆಣೂ ದ.ಃಖವು ನಮ್ಮದೆನ್ನು ಬಿಡದು. ಆದುದ 

ರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುವೃ 
ತ್ತಿಗಳ:ಗಿರಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಕಹಿಹಣ್ಣನ್ನು ಕಚ್ಚಿಸು 

ವಾತನೂ ಅವನೆ- ! ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ.ನಾತನೂ ಅವನೇ !! 

ಮುಕ್ಕಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೂ ಸರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೂ 

ಸರಮಾವಧಿಯು:. ಮುತ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳು ನನ್ನಕ್ಕ ತಟ್ಟಿಲಾ 

ರವು; ಸುಖದು8ಖಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಹೆ ವೆಂಬ ಮದ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ದೊರೆ 

ಯದು. ಎವನ್ನೂ ಇದ್ದಹಾಗೆ ತಿಳಿದು, ನಮ್ಮ ನಿಜಸ್ತ ರೂಪವಾದ 

ಆನಂದನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬಾಳುವದೇ ಮುಕ್ತ ಮೆನಿ 
ಸುವದು. 

ನಮ್ಮನ್ನು *ಟ್ಟಿಹಾಕಿದವನನ್ನು ಕಂಡು, ಅವನಿಗೆ ನೀನೇಗೆತಿ 
ಯೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬಶುದು. ಅವ 

ನನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಗವೇ ಹೊಳಿಯದು. ತಿಳಿಯುವ 

ಮಾರ್ಗಗಳು ಮರು: ಕಣ್ಣ ಮೂಗು ಮುಂತಾದ ಇದ್ರಿಯಗಳಿಂದ 
ನಾವು ಸ್ರತ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 
ರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಗುರುತಿನಿಂದ ಊಹಿಸಬಹುದು, ಆಥರಾ 

ಹಿರಿಯರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾ ಸವಿಟ್ಟು ಮನಗಾಣಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿ 
ಹಾಕಿದವನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾಣನು; ಅವೆನನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಗುರು 
ತಗಳನ್ನೂ ನಾವು ಅರಿಯೆವು, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದ್ಕಳಾದ ಶ್ರುತಿ 

ಯೇ ನಮಗೆ ಅನನನ್ನು ಮನಗಾಣಿಸುವಳು, 

ಈ ಶ್ರು ಕಿದೇವಿಗೆ ಶರಣು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾನುಸಾರ ಅವ 

ನನ್ನು ತಿಂದು ಅವನ ಪೆ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ 

ಆತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಅವನ ಗುಣಾನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ 



೭೮ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾ, (೧೦ನೇ 

ಜಿ/ನಿಸಹತ್ತಿದೊಡೆ ಈ ಸಂಸಾರವು ಒಮ್ಮಿಂಜೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗು 

ವದು. ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಯು ತುಚ್ಛವಾಗುವದು; ಗುಡಿಸಲವು ಹೆಚ್ಚೆ”ದಾ 

ಗುವದು; ಹೊ ಕ್ಸ ಹೆಣ್ಣ ಮಣ್ಣುಗಳು ಮೋಹದ ಮಡುವಿಗೆ ನಮ್ಮನು 

ಎಳೆಯದೇ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅನ.ಕೂಲನಾಗುವವು. ಸುಖದುಃಖಗಳು ಹೊಯಿ 

ದಾಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಸುರಾಂಶ ಪಾಲಿಗೆಬಂದಡ್ಗೇ ಪಂಚಾಮೈತವೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಸಂಕೋಷದಿಂದಿದ್ದರೆ (23 23 ಇಗೆ: wei ae fudaa: । ia) 
ಭಾವೀ ಸುಖವು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ರವಾಗಿ ಸೆಂಸಾರಿನ್ರ ಸನಿಯಾ ಗುವದರಲ್ಲಿ 

ಆಕ್ಕರ್ಯವೇಃ2? 

ಎಬ. ಸಾ ಸಾರಾ. ಹ ೊಂೋೌೊ "ಬದ ಎ ಖಿ ಬೆ 

್ಲ ಪ್ ಜಡ ಪ ₹ಾ ಡೆ ಫಿ ತೆ CVT: INA: 
i ಇ 



ಹ೦ಿಶಿಷ್ಟಿ. 

ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ತೀರ್ಥರ ವೇದಾಂತದ ಮೇಲುಪ್ಪರಿಗೆಗೆ ಈ ದಶಪ್ರ 

ಕರಣಗಳು ಹತ್ತು ಪಾವಟಿಗೆಗಳೆನ್ಸ ಬಸುನು, ದಶಪ್ರಕಂಣಗಳು ಯಾವ 

ವೆಂದರೆಃ- (೧) ವಣಾಖಣವಾದ ಖಂಡಕ್ಕೆ (3) ವಿ ಥ್ಯಾತ್ರಾನುವಾನ 

ಖಂಡನ, (೩) ಉಪಾಧಿ ಖಂಡನ, (೪) ತಕ್ಷವನಿನೇಕ, (೫) ತತ್ತಸಂ 

ಖ್ಯಾನ, (೬) ತಕ್ರೋದ್ಯೋತ, (೭) ತತ್ವನಿಣ್ಯಯ, (೮) ಪ್ರನಾಣ 

ಲಕ್ಷಣ (೯) ಕಥಾಲಕ್ಷಣ್ಯ (೧೦) ಕರ್ವನಿರ್ಣಯ. ಇನುಗಳಲ್ಲಿ 

ವೆಣಪವಲಿನ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೇವಲ ಖಂಡನಾತ್ಮಕನಿರುವನು, 

ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮತಗಳ ಖಂಡನನಿರುನಡೀ ಹೊಸತು ಸ್ಪಷ್ಟ 

ತದ ಪ್ರಸ್ಥಾವನೆಯು ಸಿಕ್ಕಲಾರದು. ಅನೇಲೆ ೪ನೇ ೨ನೇ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 

ತತ್ತವಿನೇಚನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚುಗಿರುವಮು ತತ್ತೋದ್ಯೋತ, ತತ್ತನಿರ್ಣಯಗ 

ಳಲ್ಲಿ ಸುನ: ಬೇಕಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚ್ಹಾ ರಾವ ವಿ ಥ್ಯುತ್ಪಾನ; 

ಮಾನನನ ಸಿ ವಿಶದವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ, ಸ್ರತಕ್ತವು ಸ್ಥಾವಿಸಿಲ್ಬಟ್ಟದೆ. ಕಡೆಯ 

ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ನ್ರಮಾಣಗಳು ಯಾವು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು, ಕಥಾ ಎಷ್ಟು 

ತರಹದ್ದು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಗೆ ̀ ನ್ರಾರಂಭಮಾಡಬೇಗು, ಮತ್ತು BEES, 

ರೇನು ಅದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿನೇದನೆ ಜ್ -ಮುಂತಾ 

ದ ಅನೇಕ ನಿಷಸುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತಕ್ರನಿರ್ಣಯವೊಂದನ್ನು 

ಳಿದು ಬಹುಶ: ಪ್ರತಿವೂಂನ, ಪ್ರಕರಣವು ಬಹು ಸಂಸಕ್ತವಾದ ಹತ್ತೆಂಟು 

ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಸೂರ್ಣವಾಗಿರುವದು. ತ್ರೀಮದ: ಚಾರ್ಯರ ಈ 

ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನಪ್ಟೇ ನೋಡಿದರೆ ಅವುಬಹು ವಿಸಂಗತವಾಗಿಯೂ, ಅರ್ಥವಿಹೀ 
ನವಾಗಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುವವು ಅದರೆ ಶ್ರೀಮಜ್ಜಯತೀರ್ಥರ ಟೀಕೆ 
ಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ನಚ್ಛವಾಗಿಯೂ ಸುಸಂಗತವಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಯುವದು. 

ಶ್ರೀವ.ದಾಚಾರ್ಸುರ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಈ 

ಜಯತಿ'ರ್ಥರ ಅಥನಾ ಟೀಕಾಚಾರ್ಯರ ಉಸಕಾರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಿಸಿ 

ದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ ಅದೆ. 

~~ 






